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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO  
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA,BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budynku 
przedszkola w zakresie termomodernizacji. Budynek przedszkola zlokalizowany jest w Prószkowie, 
przy ul. Krasickiego 2.  
Zakres robót :  
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem nowych okładzin zewnętrznych 
- ocieplenie stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i wykonaniem nowego pokrycia 
- wymiana drzwi wejściowych, części okien i drzwi wewnętrznych w budynku 
- zadaszenie tarasu zewnętrznego 
- wymiana części grzejników instalacji c.o. 
- montaż pomy ciepła c.w.u. 
- wymiana części opraw oświetleniowych i żarówek 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne                       
do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje               
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dokumentację projektową i komplet 
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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2.2 Dokumentacja projektowa. 
 
Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera opis techniczny i cześć rysunkową.  
Dokumentacja projektowa razem z kosztorysem nakładów jest podstawą do wyceny robót 
budowlanych. 
 
2.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                   
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja 
być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej             
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne           
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 
nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                                      
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,             
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony               
w cenę umowna. 
 
2.5 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 i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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2.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                             
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                            
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2.9 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 odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane            
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej              
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
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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 dokumenty. 
 
3. MATERIAŁY 
 
3.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania                   
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badan określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                                       
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
3.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego            
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych               
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych               
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione               
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,              
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót             
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
3.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
4. SPRZET 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru                
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                   
w  umowie. 
 
5.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Śródki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,                   
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę                    
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe              
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6.1 Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                       
z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość smrodków transportu  
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

9 
 

6.5 Raporty z badan 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów                     
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą,            
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna,               
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 
określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
    (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
 
Nie zachodzi potrzeba pobrania dziennika budowy 
 
2.  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1następujące dokumenty: 
− zgłoszenie robót ociepleniowych i wykonania wiaty  
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Wycena elementów  robót wg załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji budowlanej. 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 
i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 
129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
 

SST. 1   ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej SST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas 
prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych wykonywanych w ramach termomodernizacji 
budynku przedszkola w Prószkowie.  
 
1.2 Zakres stosowania SST  
 
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu              
i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kontraktem. Odstępstwa od wymagań podanych                  
w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad 
wiedzy technicznej.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami rozbiórkowymi, które nie zostały ujęte w innych SST  
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- Demontaż parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- Demontaż drzwi zewnętrznych i części okien 
- demontaż części grzejników wraz z orurowaniem 
- Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu prowadzenia prac na wysypisko 

 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano SST O. - Wymagania Ogólne.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podana w SST O.  
Wymagania Ogólne.  
 
3. SPRZĘT  

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST.O Wymagania Ogólne.   
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone.   
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Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów będących w zakresie robót może być 
wykorzystany sprzęt podany niżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:  

 
 łomy 
 łopaty 
 szlifierki kątowe 
 młoty pneumatyczne 
 samochody skrzyniowe 

 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST O. Wymagania Ogólne. Materiał  z rozbiórki 
można przewozić dowolnymi środkami transportu, które podlegają akceptacji przez Inspektora.   
Gruz i materiały pochodzące z rozbiórki należy dostarczyć w miejsca przeznaczone do składowania 
odpadów zgodnie z ich kategorią.  
Wszelkie koszty związane z tymi czynnościami są kosztami wykonawcy robót.   
Do czynności wykonawcy należy również odpłatne przekazanie do skupu surowców wtórnych 
materiałów stalowych pochodzących z rozbiórki i nie nadających się do dalszego użytku. 
Wartość środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych jest wartością ujemną, 
którą należy uwzględnić w złożonej ofercie na wykonanie robót budowlanych opisanych w niniejszej 
specyfikacji.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST O. Wymagania Ogólne.  

Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki lub wyburzania. Przed 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać przygotowanie 
stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami BHP na stanowisku oraz wokół 
bezpośredniej strefy. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. Wszystkie elementy i materiały możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Rozebrane elementy, które będą wykorzystane                  
w trakcie realizacji zadania Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Elementy i materiały, które 
decyzją zamawiającego staną się własnością wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
 
Ogólne zasady jakości robót podano w SST O. Wymagania Ogólne. Sprawdzenie jakości robót polega 
na kontroli zastosowanych materiałów.  
Kompletności wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne etapy robót 
rozbiórkowych muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy                
i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót 
bez zezwolenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
7. OBMIAR ROBOT  

Ogólne zasady podano w SST O. Wymagania ogólne.   
Jednostką obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wyburzanych elementów. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilości rozbiórek wg. dokumentacji projektowej.  
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8. ODBIÓR ROBOT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTO. Warunki ogólne.  
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.  
 
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:   
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru  w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie               
z dokumentacją projektową i SST inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy  

 
8.3 Odbiór końcowy.   

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST O. Wymagania ogólne. Cena 
wykonania robót obejmuje:   

- prace przygotowawcze z pomiarami kompletny zakres robót podany w poz. 1.3  
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i 
drogowych.   
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nrl20 z 2003r Poz. 1125             
i 1126 ) W sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w 
budownictwie.   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót(Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) 
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SST. 2   ROBOTY POKRYWCZE Z PAPY 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych                                 
z ociepleniem stropodachu budynku przedszkola w ramach planowanej termomodernizacji budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót budowlanych 
 

- ułożenie styropapy  
- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- wymiana rynien i rur spustowych 
 

1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 

technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
 
2.MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne 
 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 
modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
- grubośc papy 3,4 mm, 
- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia 
strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
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- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
- grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 
 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco.  
Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
 
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
 
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122.  
Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubość powłki cynku 275 g/m². 
 
3.SPRZĘT 
 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy 
stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz 
czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 
4.TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
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5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 
świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 
10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza 
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości 
zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, 
aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 
może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych 
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 
 
 
W dachach z odowodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i  urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedn system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
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Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
 

6.2 Badania laboratoryjne  
 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności                  
z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 
badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji                   
o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów                             
i systemów technologicznych.  
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Odbiór podłoża 

 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

 

8.2 Odbiór pokrycia z papy 

 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad mijescem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 

- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożnosci i przewodów kanalizacyjnych. 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania                        
i badania techniczne przy odbiorze. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
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SST. 3 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  w związku z planowanymi robotami w zakresie 
termomodernizacji budynku przedszkola w Prószkowie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie drzwi wewnętrznych oraz okna oddymiającego na klatce schodowej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, montażem drzwi i okna. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wymiana stolarki okiennej w ”starej” części przedszkola 
- wymiana drzwi wejściowych 
- montaż drzwi wejściowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                    
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych, stolarki 
okiennej, drzwi wewnętrznych 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. 
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2.2  Drzwi i okna 
 
- Okna z profili komorowych PCV uchylno – rozwierane z nawiewnikami higrosterowanymi   
  ( W = 30m3/h ) , U = 0,9 W/(m2K) w kolorze białym wg zestawienia w projekcie budowlanym 
- Drzwi wejściowe aluminiowe U = 1,3 W/(m2K) w kolorze szarym wg zestawienia w projekcie  
   budowlanym 
- Materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka . 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać                             
i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Sprawdzenie stolarki 
 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
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5.3. Przygotowanie ościeży 
 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę,                    
a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.4. Montaż stolarki 
 
5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone                                 
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
 
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić               
w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży. 
 
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po 
wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
 
5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
 
5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
 
5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 
zakończenia prac budowlanych. 
 
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
więcej niż 3 mm. 
 
5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót                
z kosztorysem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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  szt. montowanych drzwi i okien  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i 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, 
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaż okuć, 
- dopasowanie i wyregulowanie. 
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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SST.4  ROBOTY MALARSKIE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych związanych z termorenowacją ścian 
zewnętrznych budynku przedszkola położonego w Prószkowie, przy ul. Krasickiego 2 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- malowanie tynków zewnętrznych akrylowych 
- malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach przy wymienionych oknach  
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                     
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
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 powłok malarskich               
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie                 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Spoiwa bezwodne 
 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego                    
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
2.4. Rozcieńczalniki 
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5. Farby budowlane gotowe 
 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych                 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
2.5.4. Farby akrylowe elewacyjne.  
Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
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- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach 
szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
 
2.6. Środki gruntujące 
 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą                       
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.7. Folia malarska 
 
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 
dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za 
pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj 
dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac 
malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, 
wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie 
potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się 
pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 
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Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. 
Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w 
co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od 
ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć                  
i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie 
 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
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5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam                                
i odprysków 
 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                 
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną                  
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca 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: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami 
przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.1. Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
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6.2. Roboty malarskie 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich                      
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu                              
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7.3 Malowanie ścian i sufitów 
 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się                
od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
 
7.5. Malowanie nadproży 
 
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się 
otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, 
mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak 
otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając 
powierzchnię malowaną ościeży. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                  
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się  po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
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 podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz                                      
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
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lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SST. 5  ROBOTY OCIEPLENIOWE, ELEWACYJNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w zakresie ocieplenia 
ścian zewnętrznych i wykonania tynków zewnętrznych przy termorenowacji budynku przedszkola                       
w Prószkowie, przy ul. Krasickiego 2 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 
robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  w różnych systemach ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 bale iglaste, 
 deski, 
 piasek do zapraw, 
 cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 
 wapno hydratyzowane, 
 listwa cokołowa, 
 emulsja gruntująca, 
 zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 
 płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 5, 10, 15cm   
 dyble plastikowe z grzybkami, 
 siatka  z włókna szklanego, 
 kątownik aluminiowy ochronny, 
 podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska akrylowa  
 farba akrylowa  
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 3. SPRZĘT 
 
3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
 
3.2    Sprzęt stosowany 

 rusztowanie ramowe przyścienne 
 płyty pomostowe komunikacyjne 
 bale iglaste 
 haki do muru 
 drut stalowy okrągły miękki 
 żuraw okienny przenośny  
 ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
 łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
 betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 
 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
 sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
 oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
 wiertarka 
 mieszadło do zapraw 
 sprzęt do nakładania kleju 
 poziomica 1m 
 poziomica wężowa 
 pion 
 łata aluminiowa 2m 
 listwy i łaty drewniane 
 kątownik metalowy 
 sznur malarski 
 ołówek stolarski 
 nożyk metalowy 
 piła płatnica 
 piłka do metalu 
 nożyce do blachy 
 młotek murarski 
 łapka stalowa 
 wkrętaki 
 szczotki malarskie 
 wałki malarskie 

   
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
 
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport  
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 
5.2. Warunki wykonania robót 
 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie 
materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując 
te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda 
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania 
materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie robót 
objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi                      i 
przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. 
Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 
konstrukcji. 
Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa styropianowych. 
 
5.2.2. Ocieplenie elewacji 
5.2.2.1. Montaż listwy cokołowej 
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej,                   
a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak 
i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć                      
na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany 
pionowego skrzydełka listwy.  
Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu 
w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie 
odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania 
listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa 
ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy 
dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią                            
do wytrasowanej wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr 
bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach 
skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo 
zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań             
i zwichrowań. 
 
5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej,  
gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 
Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry:                                  
są  samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2 K 
grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 16 i 8 cm., na ościeża  
d = 3 cm. Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę 
klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
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Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność 
termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski                             
z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt 
styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2  . Długość kołków powinna być 
tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc 
tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm w przypadku ścian                        
z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  
Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie 
trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, 
pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 
W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad 
ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie 
istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  
W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane                              
z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może 
znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza 
narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 
powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% 
powierzchni płyty.  
Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym 
miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym 
kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa 
klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym 
(wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion             
i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, 
zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach 
późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu 
dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku w celu uzyskania 
równej płaszczyzny bez uskoków.  
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem 
grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie 
wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o grubości 5 cm). Szerokość tego paska 
powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu                        
w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed 
przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny 
fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy 
zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 
Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem 
ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone                     
na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze                        
do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z perforowanej 
blachy aluminiowej lub PCV.  
Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony                        
na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość 
kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik 
aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy 
stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób 
wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można 
prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się                        
i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć                           
w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim 
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zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 
45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia 
naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą 
stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 
Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej 
powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. 
Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość 
podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik 
należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie 
ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. 
Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki 
wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w 
zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu 
kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją                 w nałożoną na styropian 
zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, 
mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) 
zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, 
ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając 
płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację 
termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  
Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując 
powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie 
nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym                        
na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie 
będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  
Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić 
kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju 
naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy.  Po ustawieniu 
kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej 
pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka 
potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać 
po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  

 
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach                  
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C                
i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa               
niż 5°C. 
Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie 
warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod 
tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna 
szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie 
ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy 
zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być 
stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, 
powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 
wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej 
strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy 
tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia               
na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować                
i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, 
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należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, 
zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego.                      
W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu 
dociepleniowego. 

 
5.2.1. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską akrylową 
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 
25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest 
zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu 
siatek osłonowych. 
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków 
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla 
tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa 
przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne                         
w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania 
pogody, można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet                  
do wiosny. 
W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania 
obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie 
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób 
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone 
na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno 
dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych 
Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować.                 
W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, 
należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy 
technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach 
łączenia kolorów i faktur. 
 
5.2.2. Malowanie elewacji  
 
Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby                      
w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 
W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie. 
Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów bhp. 
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 
położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
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Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 
 zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 
 stanu wilgotności warstwy. 
 czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 
 stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 
 czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje oleiste. 
       Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: 
 badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
 badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób,     
       aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich  
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  p.8 
 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
 - sprawdzenie jakości powierzchni. 
 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
 PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
 PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
 PN-88?b 06250 - Beton zwykły 
 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
 PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  
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SST. 6   MONTAŻ GOTOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji stalowej zadaszenia tarasu zewnętrznego w ramach planowanych robót 
termomodernizacyjnych w budynku przedszkola w Prószkowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres konstrukcji stalowych : 

- konstrukcja stalowa wiaty z rur kwadratowych i prostokątnych 

- pokrycie z płyt poliwęglanowych komorowych  

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności                 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST               
i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w STO ,,Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST                                  
i dokumentacji projektowej. 

2.2 Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1 STAL KONSTRUKCYJNA 

Konstrukcja nośna z profili stalowych  - rura kwadratowa RK 100x100x5, RK100x100x4 
                                                               - rura prostokątna RP 100x150x4, RP 100x50x4 
Blachy węzłowe 
Ramy stalowe, wraz ze stężeniami  malowane proszkowo w warunkach warsztatowych, dostarczone                  
na miejsce montażu jako gotowe elementy.  

2.2.2 Wyroby walcowane - kształtowniki 

Wyroby stalowe powinny odpowiadać normom branżowym. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

mieć trwałe ocechowanie, 

mieć wybite znaki cechowe. 
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2.2.3 Wyroby walcowane - blachy 

Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

Blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

mieć trwałe ocechowanie, 

mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.4 Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 

śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341,  
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,                     
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

2.2.5 Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356. 

Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką samą jak 
stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

2.2.6 Pokrycie dachu 

Płyty komorowe z poliwęglanu gr. 16 mm z systemem uszczelek i podkładek wg rozwiązań 
systemowych producenta.  

 

2.3 Składowanie materiałów 

Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu 
na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 
m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

Elementy pokrycia dachu należy rozładowywać ręcznie.  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO: „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: . 

Konstrukcje stalowe   

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 

spawarkami, 

palnikami gazowymi, 

żurawiami samochodowymi 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe                   
w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona 
możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej 
zaleca się łączyć  w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się 
prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 

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

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-EN 1090 – 2  

Klasa wykonania konstrukcji: EXC 2.  

5.2 Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

gatunku stali, 

asortymentu, 

własności, 

wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane 
prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów 
stalowych powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.3 Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne 
cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. 

Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu) 
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Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone                
i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 

Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory                 
pod śruby, sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 

5.4 Scalanie elementów 

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów                    
w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków             
z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania                 
i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być 
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie  z PN-B-
06200 

Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących                     
wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez 
Inżyniera lub Inżynier osobiście. 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową                           
i wymaganiami PN-B-06200. 

5.5 Montaż elementów stalowych na budowie 

5.5.1 Wymagania ogólne  

Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy                
i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

5.5.2 Prace przygotowawcze i pomiarowe.  

Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 

położenie osi elementów stalowych 

prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 

położenie osi elementów stalowych 

niweletę punktów charakterystycznych, 

5.5.3 Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie 
niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
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Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita                   
i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 

Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  

Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

5.5.4 Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części 
łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie 
szczelin                  do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą 
jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna 
trzaskać. 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.5.5 Tolerancja wykonania.  

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 

Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie 
odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO  Wymagania ogólne. 

6.2 Zakres kontroli badań 

6.2.1 Materiały  

Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 

Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 

Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie 

Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

6.2.2 Elementy stalowe  

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi                        
w niniejszej ST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200                        
oraz warunkom podanym w niniejszej ST. 
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Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

kontrola stali, 

sprawdzanie elementów stalowych, 

sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 

sprawdzanie połączeń, 

sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 

sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

wykonanie i kompletność połączeń 

kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO  „ Wymagania ogólne”. 

Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 
świadectwa jakości materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru 
częściowego. 

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję 
uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST  i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w STO „Wymagania 
Ogólne". 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1 PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
3 PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
4 PN-EN 10027-1:1994     Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
5 PN-EN 10027-2:1994     Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 
6 PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
7 PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 
8 PN-EN 10204+Ak:1997   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
9 PN-90/H-01103               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
10 PN-87/H-01104               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie. 
11 PN-88/H-01105           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie   i 

transport.     
15 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
16 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
17 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
18 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek. 
19 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport. 
20 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
21 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
22 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
23 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
24 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny.  
25 PN-ISO 10673:2002  Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A.  
26 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .......... 
27 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........ 
28 PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 

gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali. 
29 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-Część 

2: Spawanie stali łukiem krytym 
30 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 

31 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 

32 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

33 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
34 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  
35 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

liczbowe parametrów.  
36 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
37 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
38 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 
39 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
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40 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 
optycznej na radiogramie. 

41 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych. 

42 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. 

43 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów.  

44 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

45 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe 
46 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe) – Wymagania i badania. 

10.2 Inne dokumenty 

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

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

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,                  
z późniejszymi zmianami). 
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SST. 6 INSTALACJA C.O.  

1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ: 

a) Instalację co. Grzejnikowa. Ogrzewanie grzejnikowe 

- rurociągi rozprowadzające z rur miedzianych  w systemie zaciskanym  

Instalacje co, do grzejników prowadzić po ścianach za pomocą systemowych uchwytów. Włączenia 
do instalacji należy dokonać w istniejące piony centralnego ogrzewania. 

Rurociągi zabezpieczyć przed możliwością dotknięcia przez dzieci. 

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed 
uruchomieniem wykonać próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową. 

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych 
i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można 
przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd, 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność                           
z Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru. 

2.1 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

- Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi 
Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i 
urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne 
ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie 
oceny zgodności,. 

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały: 

 zawory kulowe ze śrubunkiem dla średnicy Ø22 Ø 10mm dla temperatury 900C 
i ciśnienia PN10, 

 zawory termostatyczne   

 tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel, 

 osłona z rury karbowanej Peszel, 

3.1 SPRZĘT. 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących 
w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp 
i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć 
aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac należy stosować n/w. sprzęt: 

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 

 Elektronarzędzia, 

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.1 TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego 
i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 
technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy 
stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 
02.04 prac należy stosować następujące środki transportu: 

- Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki 
transportu: 

- Samochód dostawczy 0,9t, 

- Samochód skrzyniowy 5t, 10 t, 

- Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych, 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 
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5.2 Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.04, są wymagania dotyczące robót 
montażowych wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu 
wodnego o parametrach 55/400C zgodnie z projektem budowlanym, branża sanitarna. 

Wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania: 

Instalacja co. grzejnikowa: 

 z rur pex / alu / pex 

 grzejniki stalowe, płytowe 

  zawory  termostatyczne  

 Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i ochronną folią wewnętrzną  
i zewnętrzną typu Termoflex i Armstrong –Tubolit  Ø25mm, 

 Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

 Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie 
wyników inspektorowi nadzoru, 

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych 
i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można 
przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki, 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.2. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w OST. 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                                 
z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów, 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe               
i zabezpieczające.   

Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 

Płukanie instalacji wodą z wodociągu wiejskiego,   
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Napełnienie zładu co. wodą rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie  

wyników inspektorowi nadzoru, 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w OST  

7.2 Jednostką obmiarową jest: 

- 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną, 

- 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

- 1mb, izolacja cieplna, 

- 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym, 

- 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 

- 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 

8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT. 

8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w OST 

W ramach odbioru należy: 

- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym 
i specyfikacją techniczną. 

- Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

-Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 
i potwierdzonymi zmianami, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne 


