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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Aneks do "Projektu budowlanego remontu: I. Rewitalizacja częściowa budynku, II. 
Remont częściowy budynku (wraz z dociepleniem i izolacją fundamentów)" w zakresie I. 
Rewitalizacja częściowa budynku, ul. Zaroślak 1, Gdańsk, dz. nr 193, obręb 080. 

 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w związku z Rewitalizacją części budynku przy ul. Zaroślak 1, Gdańsk, dz. nr 193, 
obręb 080. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w wyżej wymienionym projekcie. 

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. 

 
Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  

przy ul. Zaroślak 1 w Gdańsku 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
SST: 

 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
 

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

SST B.1.01 Roboty rozbiórkowe 

SST B.1.02 Roboty ziemne 

SST B.2.00 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

SST B.2.01 Izolacja fundamentów 

SST B.2.02 Elewacje 

SST B.2.03 Obróbki blacharskie 
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SST B.2.04 Stolarka i ślusarka 

SST B.2.05 Rusztowania 

 
1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

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

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych 
warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

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

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

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

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

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

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

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 
małej architektury. 

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

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
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Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 

mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

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

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

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

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

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

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

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
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Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne 
do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 
ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

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

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę  

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  
Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 
Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach 

pionowych bądź nachyleniu 1:0,25; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

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

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które 
są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu 
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający 
zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez 
instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie 
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje miejsce oraz 
przyległy obszar wykonania prac modernizacyjnych, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej lub ich 
pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 

 
2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 
� opis, 
� część graficzną  
� wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 
pomiary, odbiory, próby szczelności. 

 
2.2. Teren robót 

Przekazanie terenu robót 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu przeznaczonego do modernizacji następujące dokumenty: 
� oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren przebudowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu Inwestor przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem 
obiektu). 

Zabezpieczenie terenu robót 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu przebudowy. Koszt zabezpieczenia obszaru modernizacji 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
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Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 
sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem wszelkich instalacji i urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
� podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie robót oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

� miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę; 

� wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
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Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie przebudowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie 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 Inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW, SPRZ ĘTU I 
TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z 
tego źródła. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

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

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

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

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

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

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

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-
użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 
jest na życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawić specyfikację techniczną 
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materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 
technologicznych.  

Uwaga 
Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST 

należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane 
przez projektanta. 

 
3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone 
do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

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

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

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

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

 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 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 Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych przebudowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na koszt Wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na terenie przebudowy wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 
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5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 
5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
5.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane będą na terenie 
przebudowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
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5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

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

 
5.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które: 
� posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

 
5.8. Dokumenty robót modernizacyjnych 

Książka obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w 
przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą 
do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o procentowe zaawansowanie 
robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i w SST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
� numerem kolejnym karty, 
� podstawą wyceny i opisem robót, 
� ilością przedmiarową robót, 
� datą obmiaru, 
� obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
� ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
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Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Pozostałe dokumenty: 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
� protokóły odbioru robót, 
� protokóły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  
terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 
płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

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

 
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
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6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
� podstawę wyceny i opis robót, 
� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
� datę obmiaru, 
� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
� ilość robót wykonanych od początku budowy, 
� dane osoby sporządzającej obmiar. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
� odbiorowi robót zanikających, 
� odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
� odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
� odbiorowi po upływie rękojmi, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. 

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

 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
� Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
� Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� Protokoły odbiorów częściowych, 
� Recepty i ustalenia technologiczne, 
� Książki obmiarów robót, 
� Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
� Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 
� Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 
� Wykaz przekazywanych kluczy, 
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� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

� Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8. PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Płatność będzie następowała kwotą ryczałtową zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie przedstawionej przez Inwestora. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

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

� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r, Nr 178, poz.1380). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 
 

9.2. Rozporządzenia 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
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� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 
2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

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

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

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

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

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

 
9.3. Pozostałe dokumenty 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997, 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w związku z rewitalizacją części budynku przy ulicy Zaroślak 1 w Gdańsku, dz. nr 
193, obręb 080. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia jest obowiązany. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują: 
� demontaż opaski wokół budynku 
� demontaż nawierzchni z płyt chodnikowych, 
� rozbiórka studni okiennych, 
� usunięcie starych, luźnych tynków. 
� demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych. 
� demontaż prefabrykowanych, betonowych koryt odprowadzających wodę z rur 

spustowych 
� demontaż elementów elewacji takich jak tablice informacyjne, uchwyty do montażu flag, 

oprawy oświetleniowe, szafki itp. 
Kolejność przeprowadzania demontażu  poszczególnych elementów budynku ustala 

Wykonawca wg własnego harmonogramu prowadzenia prac budowlanych. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 
3.1. „Wymagania ogólne” 
Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie wysterują. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu przebudowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, 

włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu 
określonych warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich 
sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 
ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.4. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
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� miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
� zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
 

5.3. Zabezpieczenie placu robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania strefy 
modernizacji. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się 
osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i 
innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 
rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
� 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
� 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
� 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 
� 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 
 

5.5. Doprowadzenie placu robót do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. 

Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elementy budynku, na których 
osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku.. 
Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
 

5.6. Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym, w 
sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych. 
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5.7. Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie przebudowy i wywożony 
na autoryzowane wysypiska. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 5 OST „Wymagania 
ogólne”. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 
budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkt 6. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 
wykonawczym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania 
ogólne” punkt 7. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkcie 8. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r)  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w związku z rewitalizacją części budynku przy ulicy Zaroślak 1 w Gdańsku, dz. 
nr 193, obręb 080. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 
z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
według wzoru: 

Is = ρd/ρds 
gdzie: 

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 
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d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmują: 
� Odkopanie istniejących fundamentów,  
� Zasypanie zaizolowanych fundamentów, 
� wywóz nadmiaru ziemi, 
� utylizację ziemi. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 
chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 
3.1. „Wymagania ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wykopy 

Do wykonania wykopów – materiały nie występują. 

Piasek 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania. Wykonawca powinien wykonać wykopy ręcznie stosując następujący sprzęt: 
� łopaty, 
� kilofy itp. 
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego np.: 
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� ubijadła mechaniczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.4. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy 
zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń 
podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub 
geologa, który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność 
układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W 
związku z powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika 
budowy. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po 
wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych 
powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów 
technicznych. 
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5.2. Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy 
ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy 
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna 
pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla 
rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru gruntu w 
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 
 

5.3. Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i 
spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania 
fundamentu.  
 

5.4. Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
� przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 

5.5. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione 
przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli 
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. 
wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
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6. KONTROLAJAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 5 OST „Wymagania 
ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania 
kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
dotyczących jakości robót. 

Dokładność robót: 

� odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm, 

� pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  
niż 10%, 

� powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty 

kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
� protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
� odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
� prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
� przygotowanie terenu, 
� rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
� wymiary wykopów, 
� zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w 
przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 

� wykonanie wykopu [m3], 
� wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych [m3], 
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� zasypanie wykopów [m3], 
� wywóz ziemi na składowisko [m3], 
� utylizacja ziemi [t]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 
robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkcie 8. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
� PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
� PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary. 
� BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
� PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w związku z rewitalizacją części budynku przy ulicy Zaroślak 1 w Gdańsku, 
dz. nr 193, obręb 080. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych przegród zewnętrznych 
obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
� wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji 
� wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych, uszczelniających  i cieplnych. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Izolacja pozioma za pomocą iniekcji: 

� bezrozpuszczlnikowy preparat krzemionkujący 
� wywiercony otwór należy zamknąć zaczynem cementowym żelującym 
Materiały należy dobrać najlepiej wg jednego systemu danego producenta aby kompleksowo 
wykonać izolacje. 

Izolacja pionowa: 

� wyrównanie ściany odporną na siarczany szpachlówka uszczelniającą 
� preparat gruntujący: bezrozpuszczalnikowy preparat krzemionkujący (z wodą jeśli 

instrukcja nakazuje) + odporny na siarczany szlam uszczelniający 
� hydroizolacja: polimerowo-bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworz. 

sztucznymi, powłoka grubowarstwowa z wypełniaczem gumowy 
� faseta z zaprawy uszczelniającej (odpornej na siarczyny) 
� termoizolacja - styropian XPS 0,036 W/mK (polistyren ekstrudowany) 8 cm 
� 2 x folia budowlana 
Dokładne parametry materiałów zgodnie z dokumentacja projektową. 

Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe. 
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern 
głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej 
powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było 
ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 
80oC. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i 
podłóg.  Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 
rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników  wchodzących w 
skład roztworów i lepików stosowanych na zimno , klejów i kitów i z tego względu nie wolno 
łączyć tych wyrobów ze styropianem.  

Styrodurr 

XPS – płyty z polistyrenu ekstrudowanego – produkowane są w formach o docelowych 
wymiarach płyt, do których wtłaczany jest granulat ulegający spienieniu. Płyty te mają więc 
bardziej jednorodną zamkniętokomórkową strukturę o gładkich powierzchniach.  
Płyty XPS charakteryzują się znacznie większą twardością niż płyty EPS (łatwo odróżnić je od 
zwykłego styropianu, bo płyty te są barwione). 
� Izolacyjność termiczna – współczynnik przewodzenia ciepła: Styropian XPS – λ = 0,029–

0,036 W/(m•K) 
� Izolacyjność akustyczna: słaba. Wyjątek stanowią elastyczne płyty styropianowe 

stosowane do izolacji akustycznej podłóg. 
� Odporność na ogień: materiał samogasnący, w płomieniu topią się i zwęglają, nie 

podtrzymują ognia, po odjęciu jego źródła gasną. 
� Chłonność wody: znikoma. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
� nazwę i adres producenta, 
� nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
� datę produkcji i nr partii, 
� wymiary, 
� numer aprobaty technicznej, 
� nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
� znak budowlany. 

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa powinna być transportowana i przechowywana w 
szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej + 5°C. Masa ze 
względu na zawartość wody po przemarznięciu traci swoje właściwości użytkowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża.  
 

5.4. Izolacje z emulsji i mas 

Gruntowanie podłoża 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 
jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 

Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża 
i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: 
� na wilgotne podłoże, 
� na podłoże smołowe, 
� w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

 

5.5. Izolacje z płyt styropianowych 

Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. 
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie 
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 
większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie 
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  

Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
� powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 

zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
� powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
� pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia 
płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada 
się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. 
Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia 
powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w momencie 
dociskania płyty do podłoża. 

Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
� styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków 

na styku ścian osłonowych i nośnych, 
� wieńce i nadproża, 
� stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
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� połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze 
ścianami konstrukcyjnymi i stropami, 

� przerwy dylatacyjne. 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z 
dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak 
dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, 
gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
� równość powierzchni płyt, 
� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
� wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
� wilgotność i nasiąkliwość, 
� naprężenia ściskające płyt, 
� klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  

Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  
 

8.3. Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
� zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoża, 
� prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
� szczelność. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkcie 8. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt. 
� PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego 
� PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki 
� ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
� PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

� PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
� PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda 

piknometryczna 
� PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, 

szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów 

� Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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� PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

� PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Słownik 
� PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje 
� PN-EN 13168:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 

drzewnej (WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
� Instrukcje wybranych producentów. 
� Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

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

881). 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz. 2087 jt.). 
� Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 229 poz.2275). 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w związku z w związku z rewitalizacją części budynku przy ulicy Zaroślak 1 w 
Gdańsku, dz. nr 193, obręb 080. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

  45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych wykonaniem elewacji: 
� Elewacja z tynku cienkowarstwowego mineralnego,. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Elewacja – tynk cienkowarstwowy  

� Styropian EPS gr. 12cm 
� Klej do zatapiania siatki  
� Siatka zbrojeniowa, gramatura 145g/mm  
� Klej do zatapiania siatki 
� Podkładowa masa tynkarska 
� Tynk cienkowarstwowy  
� Malowanie 
Do prac należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 

Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe. 
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern 
głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej 
powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było 
ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 
oC. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i 
podłóg.  Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 
rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta, 
benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), 
klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze 
styropianem.  

Łączniki do materiałów izolacyjnych 

Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji 
z płyt styropianowych lub wełny mineralnej  do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków 
gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. 
Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w 
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. 
Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej 
grubości warstw docieplających. 
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, 
montowanego przez wbicie.  
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem 
rozporowym  8x50 mm o długości: 
� tulei   85 mm i 135 mm 
� wkręta   80 mm i   80 mm 
� całkowitej 150 mm i  200 mm 
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z 
gwoździem  Ø 5,0 mm o długości: 
� tulei   85 mm i  135 mm 
� gwoździa  55 mm i    55 mm 
� całkowitej 125 mm i  175 mm 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160  i 200 mm należy stosować łączniki 
z kołkiem rozporowym  8x50 mm o długości: 
� tulei   105 mm i 135 mm, 185 mm 
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� wkręta   80 mm i   90 mm,   80 mm 
� całkowitej   170 mm i 210 mm, 250 mm 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160  i 200 mm należy stosować łączniki 
z gwoździem  Ø 5,0 mm o długości: 
� tulei   135 mm i 135 mm, 185 mm 
� gwoździa  65 mm i   90 mm,    55 mm 
� całkowitej 185 mm i 210 mm,  225 mm 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: 
samochód skrzyniowy zadaszony 
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 
warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 
Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
� nazwę i adres producenta, 
� nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
� datę produkcji i nr partii, 
� wymiary, 
� liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
� numer aprobaty technicznej, 
� nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
� znak budowlany. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 
zaprawy, kwasy, farby, itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
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5.2. Przygotowanie powierzchni ścian 

Przed przystąpieniem do remontu ściany północnej należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię, ocenić czy występują zawilgocenia i zasolenia, naprawić i wyrównać ubytki cegły 
i ospoinowania, oczyścić ścianę z pyłu i kurzu, zmyć ją parą wodną oraz osuszyć. Warunkiem 
koniecznym jest sprawdzenie przyczepności istniejącego tynku przez opukiwanie (dźwięk 
przytłumiony świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem). Źle związany z podłożem 
tynk należy skuć, a powierzchnię ściany wyrównać zaprawą cementową 1 : 3. Jeżeli 
powierzchnia ściany w wyniku skucia tynku wykaże miejscami ubytki i nierówności większe niż 
10 mm, należy je wyrównać przez nałożenie zaprawy j.w. z dodatkiem około 10% kleju 
lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy 
nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie 
elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt 
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o 
tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia 
wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo 
trzeba będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. Prawidłowo 
przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać 
trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. 
System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, 
ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże 
powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża 
polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego 
powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy 
klejącej.  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 
ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczoną 
wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 
próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, 
nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym 
dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się 
przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek 
styropianowych. W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność 
podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, 
gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. 
Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży 
betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń 
skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, 
zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe 
wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie 
ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża 
problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do 
przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich 
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wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być, więc 
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i 
sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera 
ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej 
zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w 
podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także 
przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą 
należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową 
taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu 
światła do pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi 
zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy 
okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. 
mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po 
cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć. 
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść 
pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa 
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej 
nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu 
napięcia zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu 
styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu 
nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 
Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w 
denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę 
elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie 
w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana 
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania 
gwoździ. Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed 
uszkodzeniem. 
 

5.4. Kołkowanie  

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, 
otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej 
po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm 
większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie 
mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki 
na każdą płytę. 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 rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach 
plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, co do 
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konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu 
warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych). 
 

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej 

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 klejącej  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 
musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako 
zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w 
połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 
Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do 
wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wykończona 
ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z 
widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować 
podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela 
chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa 
przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających 
warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, 
być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna 
szklanego) gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie 
zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym 
długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta 
pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie 
wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 

5.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie 
jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy 
posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy 
poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca 
się kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją 
ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. 
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Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, 
narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu 
deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże 
pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy 
zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych 
połączeń. W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur 
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić 
styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej 
oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 
należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi 
elementami budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia 
szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z 
pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale 
plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską 
podokiennika. 
 

5.7. Nakładanie tynków 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową 
gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy 
tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć 
powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 
OST. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 
większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest [m2] wykonanego tynku mineralnego wraz z 
wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojącymi. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano 
w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 
wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość 
wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 
opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami 
powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 
projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 
dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z ST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkcie 8. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
� PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
� PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
� PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
� PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w związku z rewitalizacją części budynku przy ulicy Zaroślak 1 w Gdańsku, 
dz. nr 193, obręb 080. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna 
obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, 
zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci 
dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych: 
� Wykonaniem obróbek blacharskich  
� Montażem rur spustowych, 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

� Obróbki blacharskie blacha stalowa powlekana w kolorze jasnoszarym. 
� Rury spustowe blacha stalowa powlekana w kolorze jasnoszarym j: 

Szczegółowe parametry materiałów zgodnie z dokumentacja projektową oraz wytycznymi 
Inwestora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów 
rynnowych PCW Wykonawca powinien korzystać z: 
� narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 
� elektronarzędzi, 
� rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 
zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 
prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn 
materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Unikać należy: 
� przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
� przekroczenia punktu rosy, 
� składowania na wilgotnym podłożu, 
� transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
� zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był 
przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić 
do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały spadek 
(od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie 
cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 5. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej, 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 
� zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości wykonania, 
� wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 
takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej itp. 
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 
arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
� [m2] wykonanych obróbek blacharskich, 
� [m] zamontowanych rur spustowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
� poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
� poprawność mocowania obróbek do podłoży  
W wyniku odbioru należy: 
� sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkcie 8. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w związku z rewitalizacją części budynku przy ulicy Zaroślak 1 w Gdańsku, dz. nr 
193, obręb 080. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
Stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
Nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 
stosunku do jego długości, 
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. 
Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
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Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
Świetlik dachowy – świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu. 
Wyłaz – otwór komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub 
nachyloną do poziomu płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po drabinie na 
poddasze lub na dach. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż: 
� Okien piwnicznych, 
� Doświetlaczy piwnicznych. 
przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 
aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 
natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Okna piwniczne: 

W projekcie przewidziano wymianę okienek piwnicznych. Zaprojektowano okna w technologii 
PCV, okna uchylno-rozwieralne, kolor ramy RAL 8028.  

Doświetlacze piwniczne 

Projektuje się wykonanie nowych studni przy oknach piwnicznych – np. jako montaż gotowych 
dostępnych na rynku doświetlaczy o korpusie poliestrowym wzmocnionym (np. włóknem 
szklanym lub dodatkami) w 100% mrozoodpornym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i 
odpornym na działanie roztworów substancji chemicznych, z odprowadzeniem wody do gruntu. 
Doświetlacze przykryte rusztem stalowym. Doświetlacze muszą posiadać wszystkie niezbędne 
atesty i spełniać obowiązujące normy i przepisy. Studnie należy wykonać przestrzegając 
rozwiązań systemowych. 
Parametry materiałów zgodnie z dokumentacja projektową oraz wytycznymi Inwestora. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PB i ST.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w 
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 
pomieszczeniami z wyjątkiem :  
� śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
� farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
� kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 
 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
� nazwę i adres producenta, 
� nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
� datę produkcji i nr partii, 
� wymiary, 
� liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
� numer aprobaty technicznej, 
� nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
� znak budowlany. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
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odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 
zaprawy, kwasy, farby, itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 
ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W 
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 
naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 
 

5.3.  

5.4. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 
przed przystąpieniem do robót: 
� powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
� powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 

5.5. Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
� na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
� maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
� dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
� na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
� 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
� 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
� 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 
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szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 
stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu 
mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na 
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w 
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 

5.6. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych 
należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 
trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 
wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 
powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 
otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy 
rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z 
zachowaniem odpowiednich zasad: 
� otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
� z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
� wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
� przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
� kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: 
� otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
� kotwę posmarować klejem, 
� wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
� po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 

przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 
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Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Kontrola jako ści wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
� zgodność wymiarów, 
� jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
� prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
� zgodność wymiarów 
� stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
� prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
� wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 
Sprawdzeniu podlegają: 
� jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 
� poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
� sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
� dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 
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8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
� zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
� wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
� prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 
� dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
� prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
� zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
� sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
� dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
� PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
� PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana 

A2) 
� PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
� PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

� PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
� PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w związku rewitalizacją części budynku przy ulicy Zaroślak 1 w Gdańsku, dz. nr 
193, obręb 080. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty  specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niż dachowe. 

  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

  45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

  45262110-5 Demontaż rusztowań 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 
zastosowaniem rusztowań. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 
3.1. „Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

� Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

� Osłony z siatki, 
� Daszki ochronne nad wejściami. 

3. SPRZĘT 
 Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
 Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót 
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.4. 
 

5.2. Wykonanie robót  

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

� Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
� Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

� zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
� w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
� podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  
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� w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż: 
− 2 m dla linii NN, 
− 5 m dla linii WN do 15 kV, 
− 10 m dla linii WN do 30 kV, 
− 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 

� jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 
napięcia.  

 Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na 
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 
podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone 
w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 
rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość 
zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 
20 m. 
 Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie 
od wyładowań atmosferycznych. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. 
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy miejscu rzejść powinny mieć daszki 
ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie 
przez spadające przedmioty. 
 Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto 
muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje 
rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do 
nietypowych, (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych 
wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 

6. KONTROLAJAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 5 OST „Wymagania 
ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jako ści robót 

Zasady ogólne kontroli  
 Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót 
montażowych rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na:  

� sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
� sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
� sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 

rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
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Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 
m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m  
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 
10mm,  
� sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
� sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% 
ilości zakotwień wybranych losowo,  

� sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
� sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
� sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 

obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  
� sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
� sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
� sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  
� sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
 W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  

� przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
� przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego,  
� przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego.  

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, założenia osłony z 
siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

 Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy 
wykonanie, choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkcie 8. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i 

główne parametry 
� PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur  
� PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe 
� PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 

deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur. 
Wymagania i metody badań. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 
roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 178 poz.1745) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt). 


