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Nr 
specyfikacji 

Nr kodu 

CPV 
Wyszczególnienie robót Spis treści 

ST-O 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 3-28 

ST-1 45421100-5 DRZWI I OKNA 29-36 

ST-2 45261400-8 
PRACE DOTYCZĄCE 

KŁADZENIA POSZYCIA 
37-41 

ST-3 45261000-4 
RYNNY, RURY SPUSTOWE I 

OBRÓBKI 
42-47 

ST-4 45430000-0    
ROBOTY IZOLACYJNE I 

OCIEPLAJĄCE 
48-53 
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ST-0 45000000-7  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 

1. Część ogólna. 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

3. Wymagania dotyczące właściwości sprzętu i maszyn 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

8. Sposób odbioru robót budowlanych 

9. Podstawa płatności 

10. Dokumenty odniesienia 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Termomodernizacja budynku Szpitala nr 1 w Głuchołazach przy ul. M.C. Skłodowskiej 16. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE > odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

Specyfikację techniczną <WYMAGANIA OGÓLNE > naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót – wymienionych w wykazie pełnym specyfikacji technicznych. 
Specyfikacje techniczne zgodne są z zasadami określonymi: 

- w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004r.(Dz.U.Nr19, poz.177) ; 
- zakresem określonym w rozporządzeniu „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. 
(Dz.U.Nr 202, poz.2072) 
 

1.3.  Nazwy i kody grup (wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV) 
45453000-7 <Roboty remontowe i renowacyjne> 

1.4. Informacje o terenie budowy: 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy: 

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; 
- poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu 
- udostępni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
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. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa obejmuje cześć budowlaną obiektu do budowy (projekty wykonawcze budowlane + 
przedmiary robót + kosztorys inwestorski do dyspozycji Zamawiającego). Ww. dokumentacja jest oparta na 
szczegółowych ustaleniach i uzgodnieniach z uŜytkownikiem pracowni oraz rzeczoznawcami uzgadniającymi pod 
względem przepisów szczególnych. Dokumentacja ta rozwiązuje wszystkie główne zagadnienia pozwalające na 
realizację przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja została zatwierdzona i uzyskała decyzję pozwolenia 
na budowę. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
załączeniu do protokołu przekazania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas 
realizacji obiektu, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w całości obciąŜają wykonawcę któremu udzielono zamówienia publicznego w 
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wyniku postępowania przetargowego. Koszty dokumentacji powykonawczej wykonawca uwzględni w cenie 
kontraktowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez 
inwestora po uzgodnieniu z projektantem. 

JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 
przekazanej przez inwestora, wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 5 
egzemplarzach i przedłoŜy je inwestorowi do zatwierdzenia. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi: 

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) 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 rozbieŜności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wynikająca z ustaleń 
szczegółowych zawartych w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W razie rozbieŜności wielkości liczbowych z 
rysunku i wymiarów ze skali rysunków – wartości liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla 
danego elementu) są waŜniejsze. W razie braku zgodności linii wymiarowych dot. danego elementu –naleŜy zgłosić 
do wyjaśnienia przez Projektanta. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
DP i ST. Wielkości określone w DP i w ST będą uwaŜane 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 DP lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione Innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Przekazana DP stanowi część szczegółowych warunków umowy, uwzględniających podział na dokumentację 
projektową dostarczoną przez: 1) Zamawiającego, 2) sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu 
(w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub 
uproszczonych planów organizacji budowy w celu jego akceptacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego ( moŜliwości dojazdu do posesji) na 
terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inwestorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie obsługiwał i utrzymywał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
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środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inwestora. Fakt przystąpienia do robót 
wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez inwestora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie. 
Wykonawca jest takŜe zobowiązany do zabezpieczenia strefy bezpośrednio przyległej do terenu budowy, 
znajdującej się w zasięgu ewentualnych zagroŜeń wynikających ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to 
przede wszystkim zabezpieczenia traktów chodników i jezdni przed upadkiem przedmiotów z wysokości. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. 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: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów t norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, okopów i dróg dojazdowych, środki 
ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, 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 ł zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej– zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników 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. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w trakcie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w 
stanie określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich 
naprawy, a w przypadku niemoŜności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy l ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9. 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na 
podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez projektanta. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymane nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji 
zadania wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w naleŜytym stanie czystość nawierzchni, po których się 
porusza podczas wykonywania zadania 

1.4.11. Stosowanie się do prawa l 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 
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w szczególności 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). 

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. 
Wykonawca będzie stosował się w pełni do zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dnia 4 lutego 1994 (wraz z późn. zmianami) w stosunku do autorów Dokumentacji Projektowej. 

1.4.12. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez inwestora. Jeśli inwestor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. Materiały 
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej 

JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający materiały uŜyte do wykonania 
zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 

a) Zabezpieczenia istniejących urządzeń specjalistycznych na powierzchni objętej inwestycją lub w jej 
bezpośrednim pobliŜu - szczelnie przeciwpyłowo i przeciw-udarowo (w przypadku moŜliwości powstania 
uszkodzeń mechanicznych); 

b) Przeniesienie i zeskładowanie ewentualnych elementów pochodzących z odzysku w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego; 

c) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne strefy przyściennej na zewnątrz budynku w trakcie 
prac elewacyjnych i na wysokości; 

d) Zabudowanie odrębnego układu zaopatrzenia i pomiarowego w wodę dla potrzeb budowy; 
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1.7.Określenia podstawowe: 

Budowa – Termomodernizacja budynku Szpitala nr 1 w Głuchołazach przy ul. M.C. Skłodowskiej 16 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób 

i proces jego wytwarzana są zgodne ze zharmonizowana specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające jego 
wyłączna odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (gdy tak wynika z 
ustawy Prawo Budowlane).  

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów;  

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do uŜycia, 
dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki 
produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŜycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót -naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
późniejszymi zmianami) 

Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptację, 
zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec czynności wykonawcy na budowie  

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

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Księga obmiarów - akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora. 
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzeni wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacja techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Normy europejskie -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub 
"dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Obiekt budowlany – przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
stanowiący całość techniczno-uŜytkową. 
 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) -  nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 

takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór 
końcowy” . 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych teŜ "odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu ( odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

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

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Teren budowy – powierzchnia na której prowadzone są roboty budowlane wraz z powierzchnią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy. 

Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenie techniczne zapewniające moŜliwość 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

Wspólny Słownik Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usługi robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
Obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zam6wień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Wyrób budowlany -naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

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

Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - polska norma 

BN - branŜowa norma 

ST- OW - specyfikacje techniczne-wymagania ogólne 

ST - specyfikacje techniczne 

DP - dokumentacja projektowa 

PZJ - program zapewnienia jakości 

 

2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: 
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Podać naleŜy, Ŝe przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe Ŝe powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe 
inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego 
źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów.: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych 
materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: Wykonawca jest 
odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

2.4. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez inspektora. 

2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, 
wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.7. Materiały nie-odpowiadające wymaganiom: 

NaleŜy podać, Ŝe materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy lub 
złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych 
nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych: 

a) na uŜycie tych materiałów wg pierwotnego przeznaczenia; 
b) na uŜycie tych materiałów do innych robót. 
W kaŜdym z ww. przypadków konieczna jest zmiana cen tych materiałów lub elementów. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy 
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną 
i kosztową. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej moŜna zastąpić równowaŜnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i 
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał 
(element budowlany lub urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacjach przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inwestora 
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
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środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 
inwestora, nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeŜeli gabaryty lub masy 
elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1.Transportport poziomy: 

Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewoŜonych materiałów, elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Skala i rodzaje środków 
transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.2.Transport pionowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, a przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
UŜycie środków transportu pionowego ( dźwigi, Ŝurawie i in. ) wymaga i szczególnej staranności przy realizacji robót 
w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, PZJ, harmonogramem 
robót projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach 
spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w przepisach szczegółowych. 

Dla złoŜonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
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piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takŜe w 
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań 
materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozwaŜany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niŜ w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy 
sieć punktów odwzorowania załoŜoną przez geodetę. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy 
organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie 
dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy: 

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu 
budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 
składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. 
wzdłuŜ trasy itp., 
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych. 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu zwody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 
placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
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2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby 
zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a takŜe 
odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoŜarowych zbiorników wodnych itp. 

 

5.4. Projekt organizacji budowy: 

NaleŜy podać, Ŝe Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 
budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, 
jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montaŜowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.5. Projekt technologii i organizacji montaŜu: 

MontaŜ elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie 
projektu technologii i organizacji montaŜu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 
montaŜu, prowadzić dziennik montaŜu. 

5.6. Likwidacja placu budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI - badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót 

6.1. Zasady kontroli jakości - Program Zapewnienia Jakości (PJZ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni 
system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy 
opracowania pt. „Program zapewnienia jakości.” Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 

1. Część ogólna określa: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie; 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis własnego laboratorium lub wytypowanego do 
wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym; 
- sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją 
umowy. 

2. Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania; 
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych; 
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów; 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz 
wykonywania poszczególnych robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały 
określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. JeŜeli 
Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę 
wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów 
potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robot . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenie 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora. 

6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego: 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

6.5. Dokumentacja budowy: 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 
- umowy cywilno-prawne; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montaŜu -takŜe dziennik montaŜu; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- korespondencja na budowie; 
- operaty geodezyjne; 
- księga obmiarów robót; 
- dokumenty laboratoryjne; 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły 
konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dokumenty 
budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie   
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w formie 
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 

6.5.1. Dziennik budowy: 

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane 
na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora. 

6.5.2. Certyfikaty i deklaracje: 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z. 
 

- polską normą; 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5.3. Księga obmiarów. 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do księgi obmiarów. 

6.5.4. 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 PZJ. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru: 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać 
zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie 
według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 
rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka 
obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek 
błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w 
przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane w [m]. 
JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej: 

- objętości będą wyliczone w [m3],; 
- powierzchnie będą wyliczone w [m2]; 
- sprzęt i urządzenia będą wyliczone w sztukach [szt.]; 
- zamknięte zbiory elementów będą wyliczone w kompletach [kpl.] 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach [kg] lub tonach [t.] 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym stanie przez cały okres 
trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów: 
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Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej . 

8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych. 

8.1. Rodzaje odbiorów: 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez inspektora przy udziale wykonawcy: 

- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: 
przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 

8.1.1. Odbiór częściowy i odbiór etapowy: 

Odbiór częściowy, etapowy - polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.1.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami 
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8.1.3. Zasady odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy -sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a 
takŜe z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół ostatecznego odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy; 

b) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne; 
c) Recepty i ustalenia technologiczne; 
d) Dzienniki budowy i księgę obmiarów; 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ; 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; 
g) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ; 
h)   Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. PrzełoŜenie istniejących sieci) oraz 

protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń; 

i)    Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

j)    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 
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zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.1.5. Odbiór po okresie rękojmi: 

NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór. "po okresie 
rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeŜeli były 
zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po-
twierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.1.6. Odbiór ostateczny -pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

8.1.7. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 

NaleŜy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, np. w obiektach kubaturowych, powinny 
obejmować w szczególności: 

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne; 
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe, 
przeciwpoŜarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, 
sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i spręŜonego powietrza, instalacje technologiczne i inne; 
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne; 

urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne. Przy 
dokonywaniu badań, prób i odbiorów naleŜy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 
Normach oraz w " Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych. 

8.1.8. Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 
W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, naleŜy określić ogólne zasady przeprowadzania 
rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. W obiekcie produkcyjnym, po 
wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
a takŜe urządzeń technologicznych, moŜna przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego. 
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Do pełnego "produkcyjnego" rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji zakładu 
produkcyjnego, moŜe dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program, łącznie z kosztorysem 
rozruchu. 

8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie 
na budowę, wchodzą m.in.: 

a)pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 
uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
b)wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu; 
c)oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy; 
d)dziennik montaŜu (rozbiórki) -jeŜeli był prowadzony; 
e)protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
g)wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 
przewodów kominowych; 
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;  

i) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i 
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;  

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących - przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetleniowej, itp. oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

l) oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz przepisami; 

- doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe -w razie korzystania -ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znaki bezpieczeństwa "B" dla materiałów i 

urządzeń 

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

o) karty gwarancyjne urządzeń technicznych; 

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba; 
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r) operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego; 

JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 

innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten 

powinien być uwzględniony w warunkach umowy. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu); 
2. Spis treści; 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail; 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy; 

 

5. Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu; 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia; 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji; 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego; 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 

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

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji. ZałoŜenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym. 

8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe -w razie 
korzystania -z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne 
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne ), 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
Programem zapewnienia jakości, 
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie instalacji podziemnych, 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

NaleŜy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie 

przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. NaleŜy takŜe określić sposób 

rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, 

rusztowania i in., a takŜe prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozliczenia za 

wykonane roboty dokonywane będą na podstawie Świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę 

i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie " Wykazu robót wykonanych częściowo". 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej 

pozycji kosztorysu ofertowego będącego załącznikiem do umowy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami ; 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy; 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- koszty wywozu i utylizacji odpadów; 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być takŜe określone w umowie. 

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – przepisy związane: 
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10.1. Dokumentacja projektowa: 

Jednostka autorska: Profil. ul. Świętojańska 5b, 44-100 Gliwice, e-mail: profil@profil-gliwice.com 
Zestawienie dokumentacji: 

1. Projekt budowlano-wykonawczy; 

2. Przedmiar robót. 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
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Akty prawne –ustawy: 

[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016) z późn. zm. ). 

[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 

[03] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 

[04] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r.Nr 98, poz. 1150). 

[05] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz. 1229). 

[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z późn. zm.). 

[07] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zpóźn. zm.). 

[08] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,Nr 204, poz. 2086). 

[09] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

Akty prawne –rozporządzenia: 

[01] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).  

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

[03] 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). 

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

[05] 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). 

[06] 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, paz. 1126).  

[07] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
do uŜytkowania których moŜna przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1128). 

[08] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 
wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz.1135).  

[10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r.) 
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[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowanych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

[12] 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-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

[13] 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). 

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

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz. 2042). [16] Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków postępowania w sprawach rozbiórek 
nieuŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043). 
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1. WSTEP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą drzwi i okien w ramach Termomodernizacji budynku szpitala nr 1 w 
Głuchołazach przy ul. M.C. Skłodowskiej 16. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych ze stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa realizowana w ramach zadania 
określonego w pkt.1.1. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- montaŜ i dostawa drzwi i okien PCV (elementami dekoracyjnymi) 
- montaŜ i dostawa świetlika dachowego z aluminium 
- montaŜ i dostawa drzwi drewnianych 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy 

- prace porządkowe na terenie robót, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne 
 
1.5. Informacje o terenie budowy: 
Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na budowę oraz 
przygotowanie otworów drzwiowych i okiennych. Ocena jakości materiałów przy odbiorze elementów 
podanych w pkt. 1.3 powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
świadectw kontroli stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej, PN oraz instrukcji i wytycznych Producenta. 
 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
- Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej 
- Uzupełnienia szczelin przyoscieŜnicowych po zamontowaniu stolarki  okiennej i drzwiowej 
- Uzupełnienia i wykończenia krawędzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej; 
 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
- Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych w fazie przejściowej przed 
wpływami atmosferycznymi; 
 
2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
NaleŜy wbudować stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

ST-1 45421100-5 DRZWI I OKNA 
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2.1. Stolarka okienna tworzywowa PVC: 
Konstrukcja: 
Stosować profile konstrukcyjne o właściwościach termoizolacyjnych – w przekroju: pięciokomorowy, 
Szklenie: 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg.PN-78/B-13050. 
Wkłady szklane o współczynniku przenikania U=0,7 -1,1 W/m2K. 
Kolor szkła: Bezbarwne przezroczyste, 
Faktura szkła: Gładka-typu „float” 
Cechy odporności mechanicznej: szkło płaskie walcowane wg PN –78/B-13050, szkło hartowane 
Gabaryty: 
Wymiarowanie, podział geometryczny, sposób i kierunek otwierania kwater okiennych, zamki i akcesoria 
specjalistyczne w zakresie wyposaŜenia krytego profili konstrukcyjnych i działowych szklenia –wg 
zestawienia stolarki okiennej. 
W przypadku łączenia elementów stolarki PVC w zestawy segmentów naleŜy w dostosowaniu do 
moŜliwości technologicznych producenta uzyskać efekt bezszprosowego, systemowego łączenia tych 
segmentów. W przypadku braku moŜliwości zastosowania łączeń bezszprosowych naleŜy w 
porozumieniu z projektantem ustalić przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujących 
krawędziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w profilach konstrukcyjnych głównych. 
Mocowania: 
Mocowanie w otworze ościeŜy – kołkami metalowymi montaŜowymi. W miejscach wymagających 
podwyŜszonego bezpieczeństwa utwierdzenia stosować blachy stalowe montaŜowe płaskie lub kątowe o 
przekroju zapewniającym stabilne umocowanie profilu ramy ościeŜy. Szczeliny montaŜowe uzupełniać 
pianka montaŜowa PE. Uwaga! NaleŜy zachować folie ochronna profili PVC do zakończenia prac 
wykończeniowych. 
Okucia budowlane: 
Zgodnie z zestawieniem. 
W oknach technologia okuć zawiasowych powinna obejmować funkcje mikrouchyłu. 
 
2.2. Okucia budowlane 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
 
2.3. Badania na budowie. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestami wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzę w czasie 
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a ponadto naleŜy przestrzegać 
stosowania sprzętu wyszczególnionego w instrukcji i wytycznych Producenta wyrobów ujętych w 
zadaniu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przez 
odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności, a w przypadku pewnych 
zastrzeŜeń Producenta danego wyrobu, co do transportu naleŜy równieŜ dostosować transport do 
wymagań stawianych przez Producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Przygotowanie robót. 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzeniu 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
NaleŜy przyjąć taki sposób mocowania okien, aby po zamontowaniu nie były przenoszone Ŝadne siły 
nacisku ze ścian na ościeŜnice. Przy doborze elementów mocujących naleŜy uwzględnić: 
-przenoszone siły (napór wiatru). 
-wytrzymałość współpracujących części budowli (rodzaj muru, itp.) 
-ruchy występujące w szczelinie pomiędzy ścianą a oknem. 
Zastosowane elementy mocujące powinny być zabezpieczone przed korozja i nie mogą w nich 
występować Ŝadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna. Przy mocowaniu 
okna naleŜy zwrócić uwagę na odpowiednie uszczelnienia, aby woda nie przedostawała sie do wnętrza. 
Do mocowania okien w murze naleŜy stosować kotwy systemowe (będące w wyposaŜeniu ślusarki 
okiennej) lub śruby z tulejami rozpręŜnymi. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć 
usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia , wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy 
wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
Osadzenie stolarki drzwiowej: 
- Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych; 
- OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu bez przewiercania profili. 
OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru. 
- Szczeliny miedzy ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB; 
- Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 
 

Wartość luzu i odchyłek Miejsca luzów 

Okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami i 

ościeŜnicą 
-1 -1 

 
Osadzenie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeŜach. Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać pianka poliuretanowa lub inna 
masa trwale plastyczna. Od strony wewnętrznej ościeŜa naleŜ tynkować lub obłoŜyć płyta gipsowo – 
kartonowa zgodnie z projektem, od strony zewnętrznej tynkować. 
Ustawienie okien naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylnie od pionu powinno 
być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niŜ 3mm. RóŜnica wymiarów po przekątnych 
nie powinna być większa od: 
- 2mm przy dł. przekątnej do 1m, 
- 3mm przy dł. przekątnej do 2m, 
- 4mm przy dł. przekątnej powyŜej 2m, 
- Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zamontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
5.4. Konserwacja okuć: 
Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciągu roku) oliwienie elementów przesuwnych oliwa 
techniczna w skrzydle oraz elementów stałych w ościeŜnicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym 
zuŜyciem i gwarantuje płynne uŜytkowanie. Nie naleŜy stosować smarów i olejów samochodowych. 
Stosowane środki pielegnacyjnoczyszczace nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć. Okucia 
naleŜy chronić przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem. 
 
5.5. Konserwacja uszczelek okiennych: 
Uszczelki okienne zaleca sie konserwować środkiem do pielęgnacji gumy. Środek chroni uszczelkę przed 
przymarzaniem, „kwaśnymi deszczami” oraz promieniami UV. 
 
5.6. Rozszczelnienie: 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z 
dn.14.12.1994r oraz odpowiednimi aprobatami w oknach naleŜy wykonać szczeliny infiltracyjne np. 
poprzez wycięcie uszczelek w ościeŜnicach i skrzydłach w górnych częściach okien lub przez 
zastosowanie nawiewników higrosterowalnych lub manualnych. 
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2.2.Wymagania szczegółowe dotyczące okien i parapetów: 

Wymagane jest zachowanie istniejącego podziału stolarki. 

Funkcja okien (sposób otwierania okien), powinna być zgodna z zestawieniem podanym w projekcie 

a) Przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeŜy 
otworów okiennych i podziału okien oraz wymiarów parapetów. Jedynie te pomiary mogą stanowić 
podstawę do wyprodukowania i dostawy okien. 

b) Stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja okien i 
wykonanie powinny zapewniać ich szczelność oraz bezpieczne uŜytkowanie. Wszystkie okna i drzwi 
balkonowe muszą spełniać warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła 
równym 1,6 W/Km2 (ślusarka aluminiowa U< 2W/Km2), oraz muszą spełniać warunek izolacyjności 
akustycznej min. Rw=35 dB. ± 4dB 

c) Szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkła typu „float” o grubości 4 mm, muszą 
spełniać warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła równym 1,1 
W/Km2 z uwagą, Ŝe w pomieszczeniu nr 155 – sala rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (budynek F 
szpitala – zestawienie stolarki poz. 07 i 08), oraz w stolarce Alu na korytarzach (w kwaterach połoŜonych 
poniŜej 1,0m nad posadzką) i klatce schodowej działu usprawniania muszą być zamontowane szyby 
bezpieczne ze szkła klejonego (jednostronne od strony wewnętrznej). 

d) Ramy i skrzydła okien naleŜy wykonać z białego PCV nie wydzielającego substancji toksycznych a 
profile wielokomorowe ram, powinny być wzmocnione wewnętrznymi, ocynkowanymi kształtownikami 
stalowymi dobranymi do wielkości okien zapewniającymi sztywność i stabilność ram i skrzydeł. Profile 
ram muszą być wykonane jako minimum pięciokomorowe.  

Okna i drzwi (o gabarytach przekraczających moŜliwości techniczne wykonania w PCV) wykonane w 
ramach ze stopów aluminium – ilość i gabaryty wg zestawienia ślusarki. Ślusarka aluminiowa musi być 
wykonana z tzw, „ciepłego aluminium” z przekładkami termicznymi i malowana proszkowo na kolor 
biały, za wyjątkiem przeszkleń wewnętrznych, które naleŜy wykonać w ramach z tzw. „aluminium 
zimnego” (ilość i gabaryty wg zestawienia stolarki). 

Drzwi rozsuwane naleŜy zastosować w przeszkleniach (ściankach wewnętrznych) tworzących wiatrołapy 
(usytuowanie - zgodnie z zestawieniem stolarki). Drzwi muszą być wyposaŜone w automaty 
uruchamiające je sensorem (np. typu  SmarEy lub  innym o niegorszych właściwościach). Ponadto 
automatyka musi posiadać funkcję rozwarcia drzwi na wypadek zaniku napięcia, oraz funkcję rozwarcia 
drzwi na stałe na wypadek poŜaru. Tafle drzwi, oraz całe przeszklenie musi być wykonane ze szkła 
bezpiecznego obustronnie ( lub innego o niegorszych parametrach). 

e) Szprosy naleŜy wykonać jako elementy ramiaków o takich samych przekrojach z białego PCV i 
odpowiednio z malowanego na biało aluminium. 
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f) Okna naleŜy wyposaŜyć w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte białym PCV), na korytarzach i 
klatce schodowej w otwieranych kwaterach zamontować klamki zabezpieczone zamkiem na klucz 
patentowy. Uchylanie kwater górnych w ślusarce aluminiowej musi być moŜliwe z poziomu podłogi 
poprzez zastosowania np.  zamykacza TAKT-150  wykonanego ze stali, lub stopów aluminium, lub 
wysokociśnieniowych odlewów stopów cynku i tworzyw sztucznych z grupy poliamidów o 
powierzchniach wykonanych ze stopów aluminium wykończone powłokami ochronno - dekoracyjnymi. 
Widoczne po zamknięciu zamykacza, części pokryte powłokami lakierowanymi lub tlenkowymi w 
jednakowym kolorze białym. 

g) Wymagana jest odporność elementów metalowych na korozję zarówno okuć okien jak i 

łączników słuŜących do mocowania okien. 

h) Wszystkie okna naleŜy wyposaŜyć w nawiewniki okienne akustyczne higrosterowane mocowane 
w górnej ramie okiennej i spełniające następujące wymagania:  

- pracują w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%  

- są tak skonstruowane, Ŝe powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem, który 
analizuje  warunki panujące w pomieszczeniach a nie na zewnątrz. 

- posiadają okap dźwiękochłonny dzięki czemu moŜliwa jest redukcja przenikającego z zewnątrz 
hałasu. 

- wymagana wartość izolacyjności akustycznej nawiewnika nie mniej niŜ 33[dB]A 

- strumień przepływu powietrza przy ciśnieniu 10Pa 5-30/35m3/h 

- posiadają funkcj ę ręcznego zamykania wymiany powietrza 

- kolor zgodny z kolorem stolarki okiennej  

i) Parapety wewnętrzne naleŜy wykonać jako elementy z białego nietoksycznego komorowego PCV. 

j.) Parapety zewnętrzne naleŜy wykonać jako elementy z blach malowanych proszkowo  

k.) Nad zewnętrznymi drzwiami wejściowymi do przedsionków (ilość wg kosztorysu) naleŜy 
zamontować kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną włączoną w system ogrzewania budynku szpitala. 
W przypadku przyjęcia systemowego rozwiązania ścianek aluminiowych z drzwiami instalowana na 
konstrukcji kurtyna ma być składnikiem rozwiązania systemowego. W przypadku przyjęcia kurtyny 
mocowanej do sufitu moŜe to być rozwiązanie niezaleŜne.  

 
6. Kontrola jakości robót i materiałów 
Zasady kontroli jakości: 
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Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla 
robót szklarskich. Kontroli Inspektora Nadzoru podlegają wszystkie materiały wykonania robót 
wynikające z Warunków Kontraktu. 
 
Dla stolarki - cena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów; 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania; 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem wszystkich szczegółów konstrukcyjnych; 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Dla ślusarki - cena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów; 
- sprawdzenie stanu i wygładu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania 
- sprawdzenie wytrzymałości materiału na ściskanie, rozciąganie i ścinanie 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana ślusarka; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem wszystkich szczegółów konstrukcyjnych; 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet – w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do cięŜaru. 
 
8. Odbiór robót 
Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST - roboty powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru, instrukcja 
i wytycznymi Producenta. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu - podstawa odbioru robót 
zanikających lub ulęgających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, ST i instrukcja oraz wytycznymi Producenta 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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Odbiór końcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
Płaci sie za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt.7 Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, ślusarki; 
- osadzenie stolarki, ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami i innymi elementami zamocowań; 
- dopasowanie i wyregulowanie; 
- ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń; 
- montaŜ parapetów zewnętrznych i wycieraczek 
 
10. Przepisy i normy związane. 
[1] PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana) 
[2] PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3) 
[3] PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
[4] PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne 
[5] PN-B-10222:1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
[6] PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
[7] PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i śaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na 
uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim 
[8] PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
[9] PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
[10] PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
badania 
[11] PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 
[12] PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
[13] PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Klasyfikacja. 
[14] PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Metoda badania 
[15] PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
[16] PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim. Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
[17] PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenia pionowe, Okna i 
drzwi, zwichrowanie i siły operacyjne 
[18] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne właściwości uŜytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej. Cześć 1: Kompletne okna i drzwi 
[19] PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
[20] PN-88/B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania 
[21] PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
[22] PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
[23] PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie 
[24] PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciąŜenie pionowe 
[25] PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
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[26] PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
[27] PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności 
[28] PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
[29] PN-EN 1121:2001 - Drzwi. Zachowanie sie pomiędzy dwoma róŜnymi klimatami. Metoda badania 
[30] PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania. 
Wymagania i metody badan 
[31] PN-EN 1154:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu 
zamykania. Wymagania i metody badan (Zmiana Al) 
[32] PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych 
i wahadłowych. Wymagania i metody badan 
[33] PN-EN 1155:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi 
rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badan (Zmiana Al) 
[34] PN-EN 1192:2001 -Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
[35] PN-EN 1294:2002 - Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania sie pod wpływem zmian 
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 
[36] PN-EN 1527:2000 - Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych. 
Wymagania i metody badan 
[37] PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy 
tolerancji 
[38] PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
[39] PN-EN 1634-1:2002 - Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i śaluzjowych. Część 1: 
Drzwi i Ŝaluzje przeciwpoŜarowe 
[40] PN-EN 1634-3:2002 -Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i śaluzjowych. Część 3: 
Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i Ŝaluzji 
[41] PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody 
badan 
[42] PN-EN 12051:2002 - Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan 
[43] PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 
[44] PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
[45] PN-EN 12365-2:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badan 
[46] PN-EN 12365-3:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania 
[47] PN-EN 12365-4:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania 
[48] PN-EN ISO 10077-1:2002 -Właściwości cieplne okien, drzwi i śaluzji. Obliczanie współczynnika 
42 przenikania ciepła. Część l: Metoda uproszczona 
[49] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne właściwości uŜytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej. Część l: Kompletne okna i drzwi 
[50] PN-ISO 2776:1998 -Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i 
wewnętrznych zestawów drzwiowych 
[51] PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciąŜenia udarowe 
[52] PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciąŜenia statyczne działające 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła 
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[53] PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy 
[54] PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badan odporności na włamanie. ObciąŜenia statyczne prostopadłe i 
równoległe do płaszczyzny skrzydła 
[55] PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
[56] PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne 
[57] PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, 
klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania 
[58] PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 
włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające 
[59] PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe spręŜynowe. Określenia i podział 
[60] PN-B-94090:1996 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego 
[61] PN-B-94091:1997 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa 
[62] PN-92/B-94402 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O 
[63] PN-93/B-94403 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T 
[64] PN-91/B-94405 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O 
[65] PN-92/B-94406 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A 
[66] PN-93/B-94412 - Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A 
[67] PN-91/B-94413 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0 
[68] PN-91/B-94414 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A 
[69] PN-93/B-94415 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0 
[70] PN-B-94416:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T 
[71] PN-B-94417:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C 
[72] PN-B-94419:1996 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B 
[73] PN-B-94420:1997 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Praca zbiorowa : Okna. Poradnik COIB, Warszawa 1996. 
- Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentów drzwi i okuć. 
- Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentów ślusarki i okuć. 
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1. WSTEP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem poszycia dachu na istniejącej konstrukcji w ramach Termomodernizacji 
budynku szpitala nr 1 w Głuchołazach przy ul. M.C. Skłodowskiej 16. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
- wymiana istniejącej dachówki ceramicznej „Karpiówki” 
- wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej nad klatkami schodowymi i nad wejściem głównym 
- montaŜ dachówki nad szybem projektowanego dźwigu 
- wymiana poszycia wieŜyczki krytej miedzią 
- zabezpieczenie elementów drewnianych dachu środkami impregnacyjno- grzybobójczymi, solnymi, 
barwionymi,  metodą smarowania  
- montaŜ włazów dachowych 
- montaŜ ław kominiarskich 
- montaŜ płotków śniegowych 
- montaŜ instalacji odgromowej i opomiarowanie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Prowadzenie robót. 
 
1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót ze szczegółową 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Budynek znajduje się w obszarze ścisłej 
ochrony konserwatorskiej. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym wymagają uzgodnień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Projektant uzyskał opinie na temat wykończenia kominów oraz na rodzaj i 
kolor dachówki. 
 
1.5.2 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy, wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
składowania materiałów, poboru energii, przekaŜe dziennik budowy oraz komplet szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dóbr do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub ich zniszczenie wykonawca zobowiązany jest odtworzyć je na 
własny koszt. 
 
1.5.3 Zgodność robót ze szczegółowa specyfikacją techniczną. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

ST-2 45261400-8      PRACE DOTYCZĄCE KŁADZENIA POSZYCIA 
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z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiały mają być zgodne ze szczegółową specyfikacją 
techniczną. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze 
szczegółową specyfikacją techniczną 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 zadania -
przedmiotu umowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Roboty prowadzone będą w 
obrębie funkcjonującego obiektu opieki zdrowotnej. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
wliczony w cenę umowną. 
 
1.5.5 Technologia prowadzenia robót: 
Rozbiórkę i wykonanie robót naleŜy prowadzić z połaci dachowych przy uŜyciu odpowiednich 
zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposaŜenie techniczne i socjalne zapewniające 
odpowiednie warunki pracy. 
 
1.5.6 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 wykonawca będzie: 
- utrzymywać w miejscu prowadzonych robót zabezpieczenia zapobiegające dostawaniu się wody do 
wnętrza budynku, 
- 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 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do wymagań, wykonawca będzie miała szczególny wzgląd na: 
- lokalizację składowiska i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.7 Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń 
na terenie objętym pracami na czas ich trwania. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
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1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma zabezpieczyć, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2. Materiały. 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące 
zamawianych materiałów stosowanych do wykonania pokryć dachowych, które powinny mieć: 
- aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polska Normą, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm. 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, gatunek, nr partii. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymogom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj 
robót, w którym wykorzystuje się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez 
producenta. 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 składowania 
materiałów będą znajdowały się na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja szczegółowej specyfikacji technicznej przewiduje moŜliwość zastosowania 
róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wymieniany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 
2.5 Rodzaje materiałów: 
Do realizacji zadania przewiduje się uŜycie: 
- zestaw rusztowań z kompletnym wyposaŜeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciąg 
- materiałów do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, 
- blacha stalowa cynkowa, 
- dachówka ceramiczna karpiówka, 
- papa termozgrzewalna podkładowa, 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 
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- blacha miedziana 
- drewno impregnowane – łaty wymiarowe nasycone 
- włazy kominiarskie z bocznym otwieraniem o wymiarach 50x 50 cm 
- folia paroprzepuszczalna, 
- ławy kominiarskie 
- rynny dachowe z blachy tytanowej 
- rury spustowe z blachy tytanowej 
- pręty stalowe ocynkowane o śr. 10 mm lub linka o przekroju do 200 mm2 i 
- uchwyty do instalacji odgromowej. 
 
 
3. SPRZET - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować, przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej 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 pracy. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do 
zastosowania sprzętu: 
- wciągarka z napędem elektrycznym, 
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, 
- rusztowanie rurowe zewnętrzne. 
 
4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu i składowania. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, szczegółowej 
specyfikacji technicznej, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niŜ w terminie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
− Powierzchnia wykonana w m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z ustaleniami specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 
8.1. Warunki ogólne: 
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Do odbioru końcowego powinny być przedłoŜone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza. 
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Normy: 
[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
[3] PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 
gorąco. 
[4] PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badan. 
[5] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
[7] PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych . 
Akty prawne –ustawy: 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016; z pozn. Zm.), 
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360. z późniejszymi zmianami) 
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1. WSTEP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem rynien, rur spustowych oraz obróbek w ramach Termomodernizacji 
budynku szpitala nr 1 w Głuchołazach przy ul. M.C. Skłodowskiej 16. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach zadania określonego w 
pkt.1.1. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- wszystkie obróbki blacharskie 
- rynny i rury spustowe 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy 
- prace porządkowe na terenie robót, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne 
1.5. Informacje o terenie budowy: 
Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na budowę. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i świadectw kontroli stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i PN. 
1.6. Zakres robót objętych specyfikacja techniczna 
Zakres prac związanych wykonaniem poszycia w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 
zawiera: 
− obróbki dachu budynku z blachy tytanowej gr. 0,7mm; 
- obróbki miedziane wieŜyczki 
− rynny i rury spustowe z blachy tytanowej gr. 1,0 mm; 
− pozostałe obróbki blacharskie na dachu jak obróbki przy trzonach kominowych  z blachy tytanowej 
gr. 0,7 mm 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami 
atmosferycznymi; 
- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycja podczas prac na wysokości; 
 
2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Blacha stalowa cynkowo-tytanowa i ocynkowana 
Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa cynkowo-tytanowa i 
ocynkowana o grubości 0,7mm, o powłoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niŜ 275 g/m2). 
2.2. Orynnowanie. 

Do konstrukcji oprzewodowania powinna być stosowana blacha cynkowo-tytanowa gr. 1,0 mm o 
powłoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niL 275 g/m2). Wszystkie materiały powinny spełniać 
wymagania norm lub mieć atesty. 

ST-4 45261000-4 RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI 
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2.3. Łączniki. 

Łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i mocowania: Ŝabki i łapki (z blachy cynkowo-
tytanowej i ocynkowanej), języki blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu 
ocynkowanego miękkiego Fi.1,5-2,0mm, gwoździe blacharskie ocynkowane. Spoiwo cynowo-
ołowiowe do lutowania, zawierające min.40% cyny. Wszystkie materiały powinny spełniać 
wymagania norm lub mieć atesty. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

Blacha stalowa cynkowo-tytanowa i ocynkowana bez względu na postać składu (arkusz, zwój) 
powinna być składowana w miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej 
od podłoŜa zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułoŜenia materiału nie powinien w 
Ŝaden sposób naraŜać go na uszkodzenie powłoki ocynkowanej, zwłaszcza na przełamanie. 
Rozmieszczenie składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjecie do zabudowy 
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to niepotrzebnym naraŜeniem 
na uszkodzenia). 
Rury i rynny spustowe powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w 
połoŜeniu poziomym. 
Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leŜeć na równych podkładach i stykać sie z nimi na całej 
długości. 
Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1m. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu 
stykające sie z rynnami naleŜy zabezpieczyć (np. deskami). Kształtki pakowane w tekturowe pudła 
powinny być składowane pod zadaszeniem. 
2.4. Badania na budowie. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt - roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy uŜyciu dowolnego typu 
sprzętu 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczna wentylacja. 
Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru. 
Transport - materiały, elementy i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu 
powinno odpowiadać warunkom składowania. Zaleca sie by załadunek i rozładunek był wykonywany 
ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego 
zgniatania elementów i ich rzucania. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewnia 
osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
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Obróbka blacharska. 
Roboty mogą być wykonywane w kaŜdej porze roku przy temperaturze do –15st.C. 
Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie 
blachy lub odpryśniecie cynku. Blachy nie naleŜy kłaść bezpośrednio na podłoŜe z betonu lub tynku 
cementowego i cementowo-wapiennego, naleŜy unikać bezpośredniego stykania sie blach z metalami 
mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium – w takim wypadku naleŜy blachę 
oddzielić warstwa papy lub innym materiałem izolacyjnym. 
Do robót blacharskich moŜna przystąpić po: 
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczna wykonania podłoŜa (w tym równieŜ 
odpowiednich spadków) oraz podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich 
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoŜ., itp.; 
- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich); 
- po odczyszczeniu podłoŜa z wapna, wiórów i zanieczyszczeń. 
Wymagania ogólne dla podłoŜa: 
- Pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi; 
- podłoŜe powinno być równe, prześwit pomiędzy łata kontrolna długości 3m przyłoŜona do połaci 
równolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien być większy niŜ 5mm, a przyłoŜona 
wzdłuŜ spadku – nie większy niŜ 10mm. 
- podłoŜe powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych; 
- styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci, styki ze ścianami oddzielenia 
ppoŜ., itp. 
Powinny być odpowiednio ukształtowane; 
- w podłoŜu powinny być osadzone haki rynien; 
- krawędzie podłoŜa, zwłaszcza pasma okapowe powinny być usztywniane; 
Wymagania szczegółowe dla podłoŜa drewnianego: 
- deski powinny być obrzynane, grubości 20÷32mm i szerokości 12-15cm; 
- deska okapowa powinna mieć grubość co najmniej 30 mm i wystawać poza czoło krokwi 3-5cm; 
- odstęp pomiędzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana _5mm; 
- deski powinny być czyste (nie wolno stosować desek z rusztowań i deskowań zabrudzonych zaprawa 
lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna; 
- wilgotność desek nie powinna być większa niŜ 21%; 
- kaŜda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami ocynkowanymi wbitymi tak 
głęboko, aby ich łebki nie stykały sie z blacha pokrycia; styki czołowe desek robi sie na krokwiach; 
- kosze, okapy o szerokościach ~30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach połaciowych, wokół 
kominów, itp. Robi sie z desek ułoŜonych szczelnie na styk lub przylgę; szczelnie ułoŜone deski pod 
kosze dachowe , koryta odwadniające oraz pasma okapowe zaleca sie ponadto kryć papa; 
- połacie pokrywa sie arkuszami blachy układanymi dłuŜszymi bokami prostopadle do okapu („na 
stojąco”), zwracając uwagę, aby ich górne zagięte brzegi leŜały na desce. Jeśli trafia na szczelinę w 
deskowaniu, to naleŜy wystający pasek ściąć wzdłuŜ krawędzi deski i ponownie zagiąć; 
- złącza arkuszy wykonuje sie następująco: 
Prostopadle do okapu – na rąbki stojące podwójne wysokości 2,5do 4,5cm; 
Równolegle do okapu – na rąbki leŜące pojedyncze lub podwójne; pojedyncze przy pochyleniu połaci 
_20°, podwójne przy pochyleniu mniejszym od 20°; 
Na kalenicy i w naroŜach dachu – na rabki stojące podwójne wysokości od 3,5 do 4,5cm; 
- połączenia równoległe do okapu (poziome) w sąsiadujących ze sobą pasmach powinny być 
wzajemnie przesunięte co najmniej 10cm, natomiast połączenia prostopadłe do okapu (na rabki 
stojące) powinny być w oby połaciach przesunięte względem siebie o połowę arkusza; 
- arkusze blachy mocuje sie Ŝabkami i łapkami oraz przybija do deskowania gwoździami 
blacharskimi. 
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Pas okapowy robi sie z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych. Jego złącza w szwach 
równoległych i prostopadłych do okapu wykonuje sie na rąbki leŜące pojedyncze lub podwójne. Pas 
okapowy mocuje sie do deskowania połaci Ŝabkami i ocynkowanymi gwoździami. 
Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych , podokiennikach itp.) wykonuje sie z 
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5÷0,6mm. 
PodłoŜe pod zabezpieczenia powinno być ułoŜone na uprzednio przygotowanych podłoŜach z 
odpowiednim spadkiem. 
Arkusze z blach stalowych łączy sie na rąbki pojedyncze leŜące o szerokości 15 do 20 mm lub na 
rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm 
Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien 
być zakryty z boków blacha odgiętą w dół i oblutowany. Obróbki blacharskie przy kominach, na 
murach oddzielenia przeciwpoŜarowego, przy wietrznikach,  masztach, dylatacjach, itp. robi sie z 
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5÷0,6mm. Złącza blachy przy kominach i murach miedzy sobą i z 
blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi sie na rabki leŜące podwójne. 
Instalacja odgromowa – istniejącą instalacje naleŜy zdemontować przed wymianą poszycia dachu a 
następnie odtworzyć z zachowaniem wszystkich czynności zgodnych z wymaganiami PN. 
Orynnowanie - oprzewodowanie 
Przy montaŜu elementów pionowych oprzewodowania naleŜy zwrócić uwagę na bezkolizyjności 
przebiegu w stosunku do innych przebiegających w pobliŜu instalacji. 
 
Przejścia przez przegrody poziome stropów powinny być dylatowane warstwa poślizgowa z pianki PU 
lub taśm styropianowych. W strefie leja zlewnego w czynnościach łączenia z warstwami izolacji 
wodoszczelnej i uszczelniania krawędziowego naleŜy wykonywać ściśle wg wskazówek producenta 
kompletnego systemu odwodnień. 
 
5. Kontrola jakości robót i materiałów 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 4, co powinno zostać potwierdzone: 
- protokołami odbiorów międzyoperacyjnych parafujących prawidłowe przygotowanie podłoŜa, 
prawidłowe wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających; 
- protokołami badan kontrolnych lub zaświadczenia o jakości uŜytych materiałów 
 
6. Jednostka obmiaru 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
- Dla robót dotyczących obróbki blacharskiej - [m2] pokrytej powierzchni 
- Dla robót dotyczących orynnowania - [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych 
 
7. Odbiór robót 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza sie: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczna; 
- materiały; 
- wygląd zewnętrzny pokrycia; 
- umocowanie i rozstawienie Ŝabek; 
- połączenia i umocowania arkuszy; 
- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających; 
- rynny i rury spustowe; 
- zabezpieczenia elewacyjne; 
- szczelność pokrycia. 



STWiORB . Termomodernizacja budynku szpitala nr 1 w Głuchołazach i dobudowa windy zewnętrznej.  2009 

 

49 

 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór 
częściowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 
niemoŜliwy lub utrudniony). 
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ  
+5st.C.Wyniki badan naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
Sposoby sprawdzania: 
- Zgodność z dokumentacja techniczna sprawdza sie przez porównanie wykonanych robót 
blacharskich z 
dokumentacja opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne , pomiary oraz konieczne próby; 
- materiały kontroluje sie bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej; 
- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia sie przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania 
takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych 
odchyleń naleŜy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (równieŜ z dokładnością do 
5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.; 
- Sprawdzenie umocowania i rozstawu Ŝabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z 
projektem umocowania i rozstawu Ŝabek, łatek ii jeŜyków i powinno być przeprowadzone w czasie 
trwania robót; 
- Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza sie w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na 
kalenicy, w naroŜach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i 
umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 
- Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania 
robót i 
stwierdzeniu zgodności z projektem; 
- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania 
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach; 
- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, 
kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe; 
- Szczelność pokrycia naleŜy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie 
naraŜonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to 
moŜliwe, to te wybrane miejsca naleŜy polewać woda przez 10 minut w sposób podobny do działania 
deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający 
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia; 
- ocena końcowa, – Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymaganiami, wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badan 
da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie 
przyjmuje się. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach 
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nienadających sie do usunięcia, ani niewpływających na szczelność 
pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniŜeniem wartości robót. 
Orynnowanie – oprzewodowanie 
Sposób sprawdzenia zgodności: 
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- Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z załoŜeniami projektu i 
wymaganiami producenta wykonania elementów systemu . NaleŜy takŜe sprawdzić, czy elementy te 
nie maja wgnieceń, dziur, pęknięć; 
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń w 
szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości i 
pionu; NaleŜy takŜe sprawdzić, czy rury te nie maja dziur, wgnieceń i pęknięć. Pionowość sprawdza 
sie pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5mm. 
 
8. Podstawa płatności 
Obróbki blacharskie - płaci sie za ustalona ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie; 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń; 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
Orynnowanie – płaci sie za ustalona ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie; 
- zmontowaniu, umocowanie i zabezpieczenie połączeń; 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9. Przepisy i normy związane. 
Normy: 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji w ramach Termomodernizacji budynku szpitala nr 1 w Głuchołazach przy ul. M.C. 
Skłodowskiej 16. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
odsłonięcie istniejących ścian fundamentowych, odcinkami nie dłuŜszymi niŜ 1m, 
oczyszczenie ścian, 
zagruntowanie ścian i fundamentów, 
zabezpieczenie ścian materiałem bitumicznym powłokowym, 
izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, 
-  izolacja termiczna ścian fundamentowych 
-  izolacja termiczna ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” wraz z mocowaniem profili 
elewacyjnych  
-  izolacja termiczna stropu w przestrzeni strychowej 
- izolacja termiczna skosów pomieszczeń ogrzewanych poddasza 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji 
naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się 

ST-4 45430000-0    ROBOTY IZOLACYJNE I OCIEPLAJĄCE 
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papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie 
powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną 
wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne 
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Folia PE 
Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłoŜach o grub. nie mniejszej niŜ 
0,2mm. 
2.3. Papa 
Materiały rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny być odporne na korozje biologiczną,a 
takŜe wykazywać odpowiednią wytrzymałość na napręŜenia rozciągające. 
Mogą być stosowane papy: 
papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
papy podkładowe na welonie szklanym. 
2.4. Izolacje pionowe 
Izolacje pionowe mogą być wykonywane z: 
lepików, 
emulsji, 
asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych. 
 
2.5. Wełna mineralna - typy docieplenia z wełny mineralnej opisano na przekrojach pionowych 
Wymagania: 
• wilgotność wełny max. 2% suchej masy; 
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakowa twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papa powinny spełniać wymagania: 
- ściśliwość pod obciąŜeniem 4kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości;  
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadła do powierzchni nie mniejsza niŜ 2kPa; 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ j 40% suchej masy. 
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych 
Do docieplenia podłogi strychu, poddasza, do wypełnienia skośnych przestrzeni dachu w obrębie 
poddasza,  
• Atest higieniczny PZH: B-1810/95 
• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 
Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99 
• Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny 
Maksymalna temperatura uŜytkowa: 200°C 
Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/m x K 
 
2.6. Styropian 
• Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych; 
• Dopuszcza sie występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
> Dla zastosowanych płyt o grubości powyŜej 30mm - o głębokości do 5 mm; 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady lOcm2. 
• Wymiary: 
> długość - 300O,20O0,1500,10OO,50Omm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%, 
> szerokość- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;' 
> grubość -20-500mm co lOnnn- dopuszczalne odchyłki + 0,5% 
a) Pakowanie. 
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Płyty styropianowe układa sie w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna 
być wyŜsza niŜ l,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
b) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
c) Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
Materiały klejące [do przyklejania płyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i masom 
klejącym. 
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej naleŜy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone 
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez obcych wtrąceń, 
łatwy do wymieszania z woda. 
Masa klejąca powinna stanowić jednolita pod względem zabarwienia i struktury ciekła kompozycje, 
bez grudek, łatwa do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności 
dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom szczegółowym: 
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
a) proszek do zarobienia woda; 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 
2) konsystencja -1 +1 cm stoŜka opadowego; 
3) przyczepność do styropianu: 
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niŜ 0,1 N/mm2; 
b) po 24 h działania wody - nie mniej niŜ 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 
podany czas przydatności do uŜycia. 
 
2.7. Systemy izolacyjne 
Systemy izolacyjne powinny spełniać poniŜsze wymagania oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania i aktualne atesty. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
Zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały 
moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy zwrócić uwagę na: 
powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o 
szerokości większej niŜ 2mm naleŜy zaszpachlować kitem asfaltowym, 
podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym 
zadaszeniem, 
temperatura zewnętrzna przy której moŜna prowadzić roboty izolacyjne lepikami na gorąco 
wynosi 5C, przy zastosowaniu lepików na zimno 10C, 
zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niŜ 10cm, 
grubość lepiku między warstwami pary powinna wynosić 1-1,5mm, 
załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione, 
szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione. 
 
5.2.Izolacje powłokowe przeciwwilgociowe 
PodłoŜe pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas 
dyspersyjnych powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. 
PodłoŜe pod izolacje powłokowa musi być bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym 
lub emulsja asfaltową. Grubość powłoki asfaltowej nie powinna być mniejsza od 2mm. Powlokę 
nanosić na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren. 
Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuŜszymi niŜ 1m. 
 
5.3. Izolacje termiczne 
Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych. Masa klejowo - szpachlowa 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoŜa oraz do mocowania siatek z włókna szklanego do tych 
płyt stosować naleŜy uniwersalną masę klejowo - szpachlowa. Zaprawa stosowana jest w tym 
przypadku do: 
• przyklejania płyt styropianowych; 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i 
nienatłuszczone Nierówności podłoŜa powyŜej 5 mm naleŜy dzień wcześniej wyrównać zaprawą 
wyrównawczą. Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/% przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych 
budynku naleŜy wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoŜa. Próby winny być 
wykonane na typowych odcinkach ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, 
przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać sie w obecności Inspektora Nadzoru, a fakty 
te winny być oświadczone wpisem do dziennika budowy. Warstwy izolacyjne winny być układane 
szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być 
przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą 
warstwę mijankowo [w cegiełkę]. Przesuniecie styków winno wynosić minimum 3cm. 
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Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe twarde PS-E M-15, grubości 
10,0 cm. 
PodłoŜe do przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedna 
płaszczyznę aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 
 
5.4.Systemy izolacyjne 

Systemy izolacyjne stosować wg instrukcji producenta. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoŜy i podkładów, 
- przygotowania podłoŜa, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania izolacji poziomej, 
- wykonania izolacji pionowej, 
- zabezpieczenia elementów drewnianych, 

6.2. Wymagania szczegółowe 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
dostawę materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoŜy, 
zabezpieczenie obszaru robót, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
prace porządkowe, 
badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
-  PN-EN 822:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
-  PN-89/B-04620. Materiały i wyroby termoizolacyjne. 
 

III.  Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej stropodachu styropapą 

1. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej 
styropianem dachów nad blokiem operacyjnym w budynkach szpitala. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 

oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów. 
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2. Materiały 

 

2.1. Docieplenie stropodachu styropapą 

- płyty styropianowe PS 20 SE / grubości 15 cm, laminowane jednostronnie papą podkładową G200 
S4 

- wymiary ( dług./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150. 

- gęstość pozorna (kg/m³):20. 

- współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] :0.039 

- chłonność wody po 24h[%] : 0.27 

- temperatura uŜytkowania [°C] : do +80 

- palność: samogasnące 

-wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa]:powyŜej 300 

-mocowanie do podłoŜa: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi, łącznikami 

mechanicznymi 

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 

Świadectwa ITB nr 974/93 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 

-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu PYE PV 250 
S50. 

Zakres dotyczący robót remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyŜej naleŜy zrealizować zgodnie z 
załączonym przedmiarem robót, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowiązującymi przepisami. 

2.3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 

b/ małą gęstością objętościową 

c/ małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania 

d/ duŜa trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 

e/ odporność na wpływy biologiczne 
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f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych 

ZaleŜnie od zastosowania uŜyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 

obciąŜenia uŜytkowego oraz wymaganą odporność ogniową 

3. Sprzęt 

Do robót montaŜowych moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu. 

PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

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

5.1 Wymagania ogólne. 

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać reŜimu 

technologicznego a w szczególności : 

- naleŜy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 

komponentów pochodzących z róŜnych systemów 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoŜa nie powinna być 
niŜsza niŜ +5 st. C. zapewnia to odpowiednie warunki wiązania termicznej. 

5.1.2.Układanie na powierzchni dachu styropapy i papy termozgrzewalnej 

Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym typ PWS przeznaczone są do szeroko pojętej izolacji 

termicznej dachów. Płyty wykonane są w następującym układzie warstwowym: papa podkładowa, 
przyklejona do styropianu jednostronnie laminowanego papą. 

Płyty PWS powinny być układane na niepalnych podłoŜach układane na istniejących pokryciach 

papowych. Powierzchnia podłoŜa powinna tworzyć równą płaszczyznę. Przed mocowaniem płyt do 

podłoŜa naleŜy podłoŜe zagruntować odpowiednią masą asfaltową np. asfaltową emulsją anionową. 
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Wykonanie pokryć naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu dachu. 

Układanie papy termozgrzewalnej 

Układając papy naleŜy rozwijać je na całej długości dbając aby były one ułoŜone prosto a krawędzie 

sąsiednich rolek były równoległe, następnie naleŜy zwinąć papę ponownie od końca do środka. 

W następnej kolejności następuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym płomień powinien dotykać 
papy, ale nie moŜe jej przegrzewać, poniewaŜ moŜe to spowodować uszkodzenie zbrojenia. 

Płomień palnika powinien być przesuwany po powierzchni papy i podłoŜa nagrzewając powierzchnie 

równomiernie, jednocześnie rozwijając rolkę papy zwracając szczególna uwagę na złącze z 
poprzednio ułoŜoną papą. 

Nie naleŜy wykonywać poszczególnych złącz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

Połączenia arkuszy naleŜy starannie zgrzewać a krawędzie wyrównywać rozgrzaną kielnią 

o zaokrąglonej krawędzi tworząc szczelne połączenie obu warstw pap. 

Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejane do siebie na całej powierzchni. 

Pokrycie papowe powinno być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach w których 

wykonano dylatacje dachu. 

Wszystkie wykończenia i detale muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. 

Aby ułatwić spływ wody deszczowej naleŜy zachować spadek wielkości nie niŜszej niŜ 2% zwłaszcza 

w miejscach gdzie mogą występować zastoiska wody. 

Wszystkie połączenia pokrycia z elementami wychodzącymi z powierzchni dachu powinno być 

wykonane w sposób uniemoŜliwiający przedostanie się wody pod pokrycie. Połączenia wzdłuŜne 

wymagają zakładki o szerokości 10 cm z tolerancją +/- 1 cm, natomiast połączenia czołowe naleŜy 

wykonywać na zakładkę szerokości 15 cm z tolerancją +/- 1 cm. 

Nie naleŜy wykorzystywać do pokrycia odcinków papy (resztek) krótszych niŜ 1,5 m, chyba, Ŝe 
wynika to z układu dachu. 

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy 

termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę 

poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana opaską z blachy ocynkowanej na kołki do 

danego elementu, naleŜy wpuścić opaskę w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 
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Po dokładnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym naleŜy dodatkowo uszczelnić kitem trwale 

plastycznym połączenie papy z obróbką. 

6. Kontrola jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w/w specyfikacji  

6.1 Badania. 

Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość : 

- przygotowania podłoŜa: czy podłoŜe zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano 

uzupełnienia napraw w zakresie koniecznym 

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość spoin 

- osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 

mechanicznych 

- równość powierzchni naleŜy przyjąć : 

· Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3mm na łacie kontrolnej 
długości 2,00m. 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

- sprawdzenie podłoŜa zwłaszcza jego równości i spadów przed ułoŜeniem styropapy 

- sprawdzenie przyklejenia styropapy do podłoŜa 

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy 

- sprawdzenie jakości materiałów ( atesty, aprobaty techniczne ) 

- Badanie prawidłowości i dokładności wykonania ( szczelności pokrycia ) 

Wszystkie prace przewidziane w dokumentacji i nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do 

wykonania muszą być wykonane. 

Wszystkie prace budowlane musza być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w/w specyfikacji  

7.1 Sposób obmiaru robót. 

UłoŜenie styropapy oraz papy termozgrzewalnej w m2 
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8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Badania w/g pkt.6 naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej, oraz 
niezbędnymi, wymaganymi obróbkami. 

 

10. Przepisy związane . 

 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 


