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Rozdział l 
SPECYFIKACJA OGÓLNA 

 
1 Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy gm. Nowe Ostrowy dz. nr 
47/1” oraz opracowanie dokumentów Wykonawcy. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy je 
stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 
 
1.3.1.   Zakres zasadniczy 
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych 
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaŜe Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz 
dokumentację powykonawczą. 

 
Zakres kontraktu obejmuje: 

1 Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
2 Wykonanie docieplenia budynku 
3 Opracowanie dokumentów Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej. 
 

1.3.2.   Lokalizacja. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją zlokalizowane będą w Wołodrzy – Budynek Ośrodka Zdrowia – gm. Nowe 
Ostrowy 
 
1.3.3.   Warunki gruntowo - wodne 
Występują roboty remontowo-modernizacyjne bez wpływu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku. 
 
1.3.4.   Stan istniejący terenu 
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie mają wpływu na istniejące zagospodarowanie 
terenu. 
 
1.3.5.   Zieleń 
Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejącą. 
 
1.3.6.   Uzbrojenie terenu 
Nie przewiduje się Ŝadnych robót i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu. 
 
1.4.      Określenia podstawowe. 

UŜyte w specyfikacji określenia naleŜy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo 
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu. 
 
1.5.      Stan formalno-prawny 

Dla robót objętych niniejszą specyfikacją wydane jest pozwolenie na budowę. Pozwolenie to jest 
podstawą rozpoczęcia i prowadzenia robót przez Wykonawcę. 
 
1.6.      Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy roboty zgodnie 
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy 
materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do 
zrealizowania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo 
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wszystkich działań prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedłoŜy szczegóły organizacji i metod, które 
Wykonawca proponuje przyjąć do realizacji robót do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
 
1.7.      Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
2. Dziennik Budowy 
 
1.8.      Wymagane Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca  w ramach   ceny  kontraktowej, sporządzi  niŜej  wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty części Robót: 
1.  Projekt organizacji robót dla całości kontraktu. 
2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano- montaŜowych. 

Dotyczy to w szczególności opracowań elementów realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i 
rozwiązania indywidualne Wykonawcy, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji wykonawczej 
oraz wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych 

3. Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania przez Zamawiającego 
rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

4.  Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji. 
 
1.9.      Powykonawcza Dokumentacja Budowy 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu kontraktu stanowią: 
 
-  Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulą zgodności 
wykonania i podpisem. 

-    Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy): 
• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
• doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe, w razie korzystania, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
•  właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
-    Dokumentacja odbiorowa obejmująca 

• protokóły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych 
oraz odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczególności 
protokóły z prób ciśnieniowych instalacji, prób instalacji elektrycznych, prób szczelności zbiorników, 
prób droŜności kanałów i przewodów, 

• protokóły pierwszego uruchomienia urządzeń, protokóły pomiarów skuteczności wentylacji 
mechanicznej, protokóły badania wentylacji grawitacyjnej, protokóły pomiarów natęŜenia 
oświetlenia, protokóły pomiaru natęŜenia hałasu 

• Protokóły z przeprowadzenia prób końcowych 
• Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych i wbudowanych przez 

Wykonawcę w szczególności dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, 
certyfikaty, świadectwa jakości, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji 

 
1.10. Zgodność Robót z Kontraktem 
 
1.10.1.      Wymagania ogólne 

Specyfikacje techniczne, rysunki robót oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z kontraktem. Dane określone w 
kontrakcie będą uwaŜane za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 
i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.10.2.      Pierwszeństwo dokumentów. 

Zgodnie z zapisami warunków szczególnych kontraktu  wymagania zawarte w specyfikacjach 
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu mają pierwszeństwo przed zapisami w dokumentacji 
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwróci uwagę na wszelkie zapisy, które objaśniają i uzupełniają treść 
rysunków i dokumentacji projektowej i uwzględni je w ofercie i realizacji robót. 
 
1.11.     Plac Budowy 
 
1.11.1.      Lokalizacja 

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z określeniem w p. 1.3.3. szczegółowa 
lokalizacja placu budowy i jego granice zostaną określone bezpośrednio z Zamawiającym. 
 
1.11.2.      Własność terenu placu budowy 

Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki zostanie 
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
1.11.3.      Dojazd do Placu Budowy 

Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca będzie zobowiązany do 
utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieŜącego usuwania uszkodzeń drogi powstałych w trakcie 
korzystania z niej. 
Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni odpowiedni do 
tego sprzęt. 
W Ŝadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy, równieŜ w 
zakresie przedłuŜenia czasu na ukończenie robót. 
 
1.11.4.      Zasilanie Placu Budowy 

Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilające w media. Zasilanie niezbędne dla 
potrzeb wykonania Robót będzie zapewnione w sposób następujący. 

 
Woda 
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji wodociągowych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji wodociągowej przed uszkodzeniem 
lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt. 
 
Energia elektryczna 
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji energetycznej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem 
lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt. 
Wykonawca wyposaŜy własną instalację elektryczną w podlicznik energii i będzie ponosił jej koszty według 
wskazań podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zakład Energetyczny. 
 
Telekomunikacja 
W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć telekomunikacyjna (telefon). 
Wykonawca zapewni komunikację z placem budowy przy pomocy telefonów bezprzewodowych. 
 
1.11.5.      Ochrona Placu Budowy 

Wykonawca zapewni ochronę placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie jej 
koszty. Koszty te uwaŜać się będzie za uwzględnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do 
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i stan robót. 
 
1.11.6.      Oznakowanie Placu Budowy 

Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo Budowlane. Koszt ten uwaŜać się będzie za uwzględniony w cenie kontraktowej. 
Poza określonym wyŜej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na placu budowy Ŝadnych innych oznakowań 
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
1.11.7.      Usunięcie zieleni 
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią. 
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1.12.     Bezpieczeństwo budowy 
 
1.12.1.      Wymagania ogólne 

Obiekty budowlane naleŜy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa poŜarowego, 
- bezpieczeństwa uŜytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunki uŜytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

• niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

•  ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach, 
•  ochronę dóbr kultury, 
•  ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności: 
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
• ochronę przed pozbawieniem: 

- moŜliwości korzystania z wody,  kanalizacji,  energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 
- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• ochronę przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, 

• ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych naleŜy zapewnić dojście i dojazd umoŜliwiający dostęp 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uŜytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpoŜarowej, określonych w przepisach. 
Zagospodarowując plac budowy naleŜy urządzić miejsca postojowe dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, w tym równieŜ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne. 
 
1.12.2.      Bezpieczeństwo poŜarowe 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie poŜaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się poŜaru na sąsiednie obiekty, 
• moŜliwość ewakuacji ludzi, a takŜe uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo poŜarowe wymaga uwzględnienia: 
• przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, określających w szczególności: 

- zasady oceny zagroŜenia wybuchem i wyznaczania stref zagroŜenia wybuchem, 
- warunki wyposaŜania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 
- zasady przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego, 
- wymagania dotyczące dróg poŜarowych, 

• wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 
- gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych, 
- klas odporności ogniowej elementów budynku,  
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  
- niepalności materiałów budowlanych,  
- stopnia palności materiałów budowlanych,  
-  toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 
1.12.3.      Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia dla higieny 
i zdrowia uŜytkowników, w szczególności w wyniku: 
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• wydzielania się gazów toksycznych, 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
• niebezpiecznego promieniowania, 
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
• nadmiernego hałasu i drgań. 

 W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających   
• Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - “Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
 

1.12.4.      Bezpieczeństwo konstrukcji 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciąŜenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i uŜytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposaŜenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 
• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności 
oraz stanów granicznych przydatności do uŜytkowania w Ŝadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 
graniczne nośności uwaŜa się za przekroczone, jeŜeli konstrukcja powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi 
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliŜu, a takŜe zniszczenie wyposaŜenia lub przechowywanego 
mienia. Stany graniczne przydatności do uŜytkowania uwaŜa się za przekroczone, jeŜeli wymagania uŜytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

• lokalne uszkodzenia, w tym równieŜ rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność uŜytkową 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a takŜe przyległych do niej nie konstrukcyjnych części 
budynku, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
uŜytkową włączając w to równieŜ funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposaŜenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a takŜe ograniczające jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeŜeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie moŜe powodować zagroŜeń dla 
bezpieczeństwa uŜytkowników tego obiektu lub obniŜenia jego przydatności do uŜytkowania. 
 
1.12.5.      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca opracuje i wdroŜy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 
stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków uŜytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposaŜenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
 

1.13. Personel Wykonawcy 
Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W 
szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i kierowników robót osobom spełniającym 
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wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako 
personel Wykonawcy zatrudniony w związku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji 
technicznych. 
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z 
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku konieczności dokonania takiej zmiany 
Wykonawca wystąpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację o 
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy 
prawo budowlane. 
 
1.14.    Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne 
 
1.14.1.      Wymagania ogólne 
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym 
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
1.14.2.      Opracowania geodezyjne do celów projektowych 
Dla realizacji robót objętych kontraktem nie przewiduje się wykonania opracowań geodezyjnych dla celów 
projektowych. 
 
1.15.    Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 
Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a  w szczególności: 

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy 
• Oznakuje plac budowy 
• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

opracuje i wdroŜy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
• Będzie prowadził i dziennik budowy 
• Będzie   przestrzegał   przepisów  w  zakresie   stosowania   materiałów   dopuszczonych   do stosowania 

w budownictwie 
 

1.16.    Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu wydania świadectwa przejęcia. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montaŜowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiający podejmie na placu budowy działania 
mające na celu ochronę placu budowy i robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w Ŝadnym 
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani teŜ nie będzie stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
 
1.17.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 
JeŜeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone występowanie 
uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.18.     Ochrona środowiska 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody, 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.      
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

 
2      Materiały i urządzenia 
 
2.1        Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach uŜytkowych 
umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba Ŝe inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja 
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 
aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, 
• wyroby budowlane: 

- oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 
wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami. 
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, 
szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne 
upowaŜnione do ich wydawania, a takŜe zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania 
kryteriów technicznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. 
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności 
oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31.07.1998r. 
Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.2 Materiały maj ące kontakt z wodą spoŜywczą 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać certyfikat dopuszczający do zastosowania w 
budownictwie w obiektach mieszkalnych 
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Wykonawca przed zastosowanie takich materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 
2.4 Dostawa materiałów na Plac Budowy 
Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed 
dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgłosi materiały do sprawdzenia 
podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności 
z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające 
dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie. 
 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany 
materiału. 
 
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3 Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uŜywany zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz powinien spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

• Wykonawca zapewni, Ŝe uŜywany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w 
szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi 
odpadami. Wykonawca zapewni, Ŝe kaŜda jednostka sprzętu przed opuszczeniem placu budowy zostanie 
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposaŜenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na 
własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 
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• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• JeŜeli ST przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4.     Transport 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Środki transportu 
powinny być uŜywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania określone 
odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem. 

• Wykonawca   zapewni,   Ŝe   uŜywane   przez   niego  jednostki   transportu   nie   spowodują 
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem 
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, Ŝe kaŜda jednostka transportu przed 
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposaŜenie i obsługę konieczną 
w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 
• Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim wynagrodzeniu. 

 
5.     Wykonanie robót 

 
5.1.  Wymagania ogólne. 

5.1.1. Wykonawca jest zobowiązany  (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i 
ukończenia  robót określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do 
usunięcia wszelkich wad. 

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

5.1.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty kaŜdej części 
składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z kontraktem. 

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako 
obszary robocze. 

5.1.5. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu 
budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłuŜej roboty tymczasowe. 

5.1.6 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi kaŜdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
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5.2. Rozwiązania alternatywne 

5.2.1 Wykonawca moŜe przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne do wymienionych elementów 
robót. 

5.2.2. W kaŜdym przypadku rozwiązanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawcę musi 
zapewniać parametry techniczne i jakościowe nie niŜsze niŜ dla rozwiązań zawartych w 
Dokumentach Przetargowych. 

5.2.3. Rozwiązanie alternatywne moŜe zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w drodze negocjacji 
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwiązanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez 
Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania wszystkich rozwiązań 
związanych ze zmianą, w tym do wykonania stosownych projektów zamiennych. Projekty te będą 
podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. śadne czynności związane z zakupem, dostawą lub 
montaŜem elementów stanowiących przedmiot rozwiązania alternatywnego nie będą rozpoczęte 
przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego stosownych projektów zamiennych. 

5.2.4. Wszystkie koszty związane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiązań alternatywnych uwaŜane 
będą za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w związku z zastosowaniem rozwiązań 
alternatywnych nie będzie miał prawa do Ŝadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w 
szczególności dotyczących zmiany ceny lub czasu na ukończenie. 

 
5.3.  Harmonogram Robót 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robót całej budowy   
przewidzianych w kontrakcie. 
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem pełnego zakresu robót objętego 
kontraktem włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prób, testów i 
odbiorów, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i 
pozwoleń instytucji do tego uprawnionych. 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na postęp robót z 
warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w czasie wymaganym przez kontrakt. 
Wykonawca będzie na bieŜąco analizował harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich 
środków niezbędnych, aby w terminie ukończyć roboty. W szczególności, gdy roboty będą opóźnione 
Wykonawca dokonywał będzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru wraz z programem działań niezbędnych dla nadrobienia opóźnień. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. 
System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do 
kontroli systemu w kaŜdym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, 
będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do wiadomości na jego Ŝądanie. 
 
6.1. Pobieranie próbek 
JeŜeli okaŜe się to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru będą pobierane próbki materiałów oraz 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

 

 
„ Termomodernizacja budynku O środka Zdrowia w Wołodrzy gm. Nowe Ostrowy dz. nr 47 /1 ” 

str. 14 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4.    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5.     Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i w 
zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w 
stosownych Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do 
przeprowadzenia kaŜdej z prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w 
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi Nadzoru poświadczony 
wynik tych prób. 
 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru . 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kontraktem. Ilość robót 
określana będzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposób wyliczenia ilości robót będzie 
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i będzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji 
Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o 
charakterze liniowym i znacznej długości będą obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej. Wykonawca kaŜdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru 
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujące długości inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie 
których obliczono ich ilość. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. Odbiór i przyj ęcie robót 

 
8.1. Odbiór Robót 
 
8.1.1.Rodzaje odbiorów 

• Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
• Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności 
• Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia. 

 
8.1.2. Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie Wykonawcy. Przed 
zakryciem robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowości robót do inspekcji i przygotuje 
wszystkie niezbędne dokumenty Wykonawcy dotyczące robót podlegających inspekcji. Inspektor Nadzoru 
dokona inspekcji w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy. JeŜeli do zgłoszonych Robót nie będzie 
zastrzeŜeń Inspektor Nadzoru wyda zgodę na zakrycie robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie 
usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru. 
JeŜeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona 
odkrycia robót lub umoŜliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim 
przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót powstałe na skutek ich odkrycia. 
PowyŜsze nie będzie stanowić podstawy do Ŝadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani 
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedłuŜenia czasu na ukończenie. 
 
8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności. 
Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru 
roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoŜy dokumenty Wykonawcy dotyczące tych 
robót. JeŜeli w zakres tych robót wchodzą roboty zanikające odebrane uprzednio do dokumentów dołączone 
zostaną protokóły z ich inspekcji. 
W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robót i dokumentów, i stwierdzi 
ich zgodność z kontraktem. JeŜeli do zgłoszonych robót nie będzie zastrzeŜeń Inspektor Nadzoru potwierdzi 
roboty jako podstawę przejściowego świadectwa płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia 
niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru. 
 
8.2.      Przejęcie Robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z 
wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni, po otrzymaniu wniosku 
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone 
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza 
Inspektor Nadzoru, wystawiając Świadectwo Wykonania i w ciągu 7 dni od najpóźniejszej z dat upływu 
Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi 
akceptacją Robót. 
 
 
9      Podstawa i warunki płatności 
 
9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót. 
Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości Robót wykonanych w danym okresie 
rozliczeniowym, których Płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości Robót 
skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
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transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać 
podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
9.2.      Szczegółowe warunki płatności 
 
9.2.1.      Roboty 
Wartość Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez przemnoŜenie ilości Robót 
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze. Tak obliczona wartość 
obejmować będzie wszystkie elementy Robót zgodnie z określeniem w p. 8.1. 
 
9.2.2.      Materiały 
Wartość Materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem i nie 
będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 
 
9.2.3.      Urządzenia 
Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach Przedmiaru obliczona będzie poprzez 
przemnoŜenie liczby zamontowanych na gotowo. Urządzeń przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze. 
 
9.2.4.     WyposaŜenie w sprzęt bhp, ppoŜ. i oznakowania. 
Wartość wyposaŜenia w sprzęt bhp, ppoŜ. i oznakowania uwzględniona będzie przez Wykonawcę w kosztach 
pośrednich budowy. 
 
9.2.5.     Zagospodarowanie placu budowy 
Wartość prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzględniona będzie przez Wykonawcę w 
kosztach pośrednich budowy. 
 
10.  Normy związane 
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
 
11.  Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126), 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków 
technicznych uŜytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 póz.728), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

 

 
„ Termomodernizacja budynku O środka Zdrowia w Wołodrzy gm. Nowe Ostrowy dz. nr 47 /1 ” 

str. 17 

 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz.U Nr 107 póz. 679), 
• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i 
natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branŜowych ( Dz. U. Nr 44, póz. 174), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu, 
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 102, 
póz.506 ), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, póz. 460), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania 
świadectw dopuszczenia uŜytkowania wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej ( Dz. U. Nr 40, 
póz. 172 ), 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych , 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627). Ustawa z dnia 
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 122 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386). 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, 
póz. 690. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, póz. 71). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. 
U. Nr 99, póz. 637). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 póz. 1128) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 póz. 1779) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 póz. 38) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 
93.96.437). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, póz. 1799), 
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Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 
 
1. Wprowadzenie 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 
1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 
 
1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją i poleceniami inŜyniera. 
 
2. Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt  
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych. 
 
5.2.1 Obiekty kubaturowe 

1. Ścianki stalowe, rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały odnieść poza obręb budynku 
2. Posadzki (płytki PCV, warstwa betonowa) rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza 

obręb budynku. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
3. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć 

z otworów, oczyścić i składować. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych  - [1 szt.] 
Rozbiórki obiektów inŜynierskich  - [m3] 
 
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty rozbiórkowe, podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
10.2. Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 
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Docieplenie budynku 
 
1.  Wprowadzenie 
 

� Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru docieplenia budynków.  
 
1.2.      Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 
 
1.3.      Zakres robót 
Zakres robót obejmuje:  
� docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, 
 
2. Materiały 
� zaprawa do mocowania płyt styropianowych, 
� płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach 100x50cm, 
� kołki do mocowania płyt styropianowych, 
� siatka z włókna szklanego, 
� farba gruntująca, 
� podkład tynkarski 
� cienkowarstwowy tynk szlachetny, 
� materiały uzupełniające (kątowniki, listwy aluminiowe, itp.) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
 
4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót  
 
Płyty styropianowe: 
Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany naleŜy stosować rodzaju FS, typu 
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gęstości niemniejszej niŜ 15 kg /m³ ) – według BN-91/6363-02. 
Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres conajmniej 2 miesięcy od daty 
ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, występujących w początkowym 
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu na rozrywanie nie powinna być mniejsza niŜ 0,12 
N/mm².  
Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie szczotkowane za 
pomącą szczotki drucianej. 
 
Zaprawa klejowa: 
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoŜe. Temperatura wykonywania robót 
moŜe wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza poniŜej 80%. W warunkach łagodnej 
zimy (temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zastosowania moŜliwe spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do 
wykonania warstwy zbrojonej siatką, naleŜy uŜywać zimowej wersji zaprawy, płyty styropianowe trzeba 
dodatkowo mocować do ścian łącznikami mechanicznymi. 
 
Tkanina z włókna szklanego: 
NaleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina powinna być 
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w 
budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciąŜenie 1,25 kN, wydłuŜając się przy tym 
nie więcej niŜ 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymać 
obciąŜenie 0,6kN, wydłuŜając się mniej niŜ 3,5%. 
 
Wyprawa tynkarska: 
W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (Ŝwirki piaski, mączki), pigmenty oraz 
dodatki modyfikujące właściwości robocze. 
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W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na skutek chemicznej reakcji 
przyłączenia cząsteczek wody. 
W tynkach akrylowych spoiwem są rozproszone polimery, które wiąŜą w trakcie odparowywania wody. 
 
Tynki mineralne  umoŜliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, moŜna je stosować zarówno do 
styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w wersjach kolorowych. Paleta kolorów 
jest róŜna u róŜnych producentów. W postaci sypkiej mogą być składowane w ujemnych temperaturach, 
wymagają wymieszania z wodą. 
 
Tynki akrylowe maja bardzo małą nasiąkliwość, są elastyczne, odporne na odkształcenia podłoŜa i obciąŜenia 
zewnętrzne. Dostępna jest duŜa gama kolorystyczna. 
 
Tynki silikatowe  maja bardzo małą nasiąkliwość, są elastyczne, poprawiają warunki cieplno-wilgotnościowe 
wewnątrz budynku.  Dostępna jest duŜa gama kolorystyczna. 
 
Tynki mozaikowe zaleca się stosować na cokołach budynków i w miejscach szczególnie naraŜonych na 
zabrudzenia. Spoiwem są w nich przezroczyste Ŝywice, a wypełniaczami kolorowe Ŝwirki. Po związaniu 
uzyskuje się szklistą, barwna wyprawę, łatwa do utrzymania w czystości. 
 
Łączniki mechaniczne: 
Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku muszą spełniać 
wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej.  
 
Akcesoria uzupełniające: 
Listwy naroŜnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do wykończenia miejsc 
szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania warunków technicznych, określonych przez 
producentów. 
 
a. Kolejność wykonywania robót 
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą powinna być 
następująca: 
1 prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, demontaŜ 

obróbek blacharskich, 
2 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
3 cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
4 przyklejenie płyt styropianowych, 
5 wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, 
6 wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
7 wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
8 demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
b. Zalecenia do wykonywania robót 
Prace dociepleniowe naleŜy wykonywać w suchych warunkach ( bez opadów atmosferycznych, przy wilgotności 
powietrza poniŜej 80% ). Nie naleŜy pracować na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy 
chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na 
rusztowaniach. PowyŜsze zalecenia w szczególny sposób dotyczą tynków mineralnych. 
 
c. Prace przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do ocieplania budynku naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. NaleŜy 
sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom oraz zamontować rusztowanie stojakowe. 
Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie moŜe utrudniać wykonywania 
faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane ze względu na moŜliwość 
uszkodzeń mechanicznych. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W razie potrzeby 
naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu. 
Temperatura powietrza i podłoŜa powinna wynosić od + 5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu stosowanie 
kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 
20°C, a po 8 godzinach moŜliwe spadki temperatury do -5°C ). 
JeŜeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, naleŜy ocenić jego jakość. 
Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 
W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba  koniecznie stosować 
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osłony na rusztowaniach. jeŜeli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniŜej -5°C, naleŜy 
zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek 
temperatury poniŜej + 9°C, nie naleŜy stosować kolorowych tynków mineralnych. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go przed 
zaciekami wody deszczowej. 
Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie naleŜy pracować bez przerw i na sąsiadujących poziomach 
rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 
Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować róŜnice w wyglądzie tynku – na jednej płaszczyźnie 
naleŜy stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym na kaŜdym opakowaniu. 
Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzień, a 
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej 
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach naleŜy uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 
 
d. Przyklejenie płyt styropianowych 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, moŜna przystąpić do 
przyklejania płyt styropianowych. 
Płyty styropianowe moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie niŜsza 
niŜ 5°C. 
Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach, pasmami o szerokości 3 – 4 cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma naleŜy nakładać w odległości około 3 cm od 
krawędzi płyty. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 10 – 12 placków, przy wymiarach 
płyty 500 x 1000 mm. 
Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym miejscu i docisnąć 
przez uderzenie packą drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się 
przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie 
płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym 
nałoŜyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. 
Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niŜ 2mm. Większe szczeliny 
naleŜy wypełnić paskami styropianu. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3mm, dlatego teŜ, w 
celu wyrównania przyklejonych płyt, naleŜy całą powierzchnię przeszlifować packami długości 40 cm, 
wyłoŜonymi papierem ściernym. 
Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  nierówności na 
powierzchni styropianu masa klejącą. 
 
e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej  
Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od chwili 
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i nie 
wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin, to nie naleŜy 
przyklejać  tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. 
Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając 
od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 
Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając stopniowo rolkę tkaniny 
w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna 
być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 
Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1 
mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy naleŜy całą powierzchnię 
dokładnie wyrównać. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 6mm. 
Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny 
powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w poziomie i pionie. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroŜnikach 
pionowych w poziomie parteru oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i balkonowych na wszystkich 
kondygnacjach naleŜy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części 
parterowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować 2 warstwy tkaniny. 
Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać równieŜ na naroŜnikach drzwi wejściowych i balkonowych w przypadku 
braku kątowników wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy przykleić do styropianu paski tkaniny o 
szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą tkaninę na całej powierzchni.  
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Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy czym drugą 
warstwę tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna 
grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niŜ 8mm. 
 
f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 
Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na 
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C i nie 
wyŜszej niŜ 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 
jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu doby.  
 
g. Ocieplenie ścian przy cokole budynku 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniŜej cokołu budynku do poziomu terenu styropianem grubości 
5cm. Dolną krawędź płyt styropianowych naleŜy wzmocnić przez naklejenie kątownika wzmacniającego oraz 
tkaniny zbrojącej, którą naleŜy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową. 
NaleŜy wyrobić spadek od budynku, a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie cokołowej. 
Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parteru, naleŜy ją przedłuŜyć na styropian przyklejony 
na cokół. Styropian przyklejony na cokole naleŜy zabezpieczyć dodatkową warstwą tkaniny i pogrubioną 
warstwą zaprawy ( 7-8 mm ). 
W miejscu przejścia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm naleŜy zamocować systemową listwę cokołową 
profilowaną.  
Docieplenie grubości 10 cm naleŜy zakończyć w dolnej strefie, naroŜnikiem metalowym fabrycznie oklejonym 
siatką. Zmiana grubości ocieplenia występuje na wysokości wskazanej w projekcie. 
 
h. Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 
Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niŜ 
3cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. 
Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości 
umoŜliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeŜy. Następnie na całej powierzchni ościeŜy górnych i 
pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na 
płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających ościeŜa. JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne 
spoza węgarków, naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe. Następnie naleŜy wywinąć i nakleić 
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeŜy oraz nakleić przedłuŜenie tkaniny z powierzchni ściany. 
Na styku ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny, np. silikonowy. 
Ocieplenie dolnych ościeŜy poziomych nie jest moŜliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. 
OścieŜa te pozostawia się nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nie tkaninę szklaną i wykonać podokienniki. na 
bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien 
być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być połoŜona na blachę. 
Styki podokienników z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym, przez połoŜenie go na 
ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem,  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
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przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany  
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Tynki  
 
1. Wprowadzenie 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 
 
1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
Tynki zewnętrzne 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją i poleceniami inŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda PN-EN 1008:20041 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich  
średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
* Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta  
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
- gatunek I 80% 
- gatunek II 75% 
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2.5. Materiały do suchych tynków 
2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997  
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 
3. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - 
w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa. 
* PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
* Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 
* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
* Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej 
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
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* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
 
5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 
a) bezpośrednio na podłoŜu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub fiat drewnianych, umocowanych 
do podłoŜa. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych 
do uŜywania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio 
na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 
winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
 - liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
* W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 
6.2. Zapraw 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spuszczone. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
- nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
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8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/l m. 
8.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4 
 
9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,  
- uporządkowanie miejsca pracy. 
Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy,  
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- moczenie płytek, docinanie płytek,  
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
 
10. Przepisy związane. 
PN-85/B-04500                                  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100                                  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003     Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-6:2002     Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99     Płyty kartonowo-gipsowe
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Stolarka okienna i drzwiowa 
 
1. Wprowadzenie 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 
 
1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją i poleceniami inŜyniera. 
 
2. Materiały 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe systemowe szklone, spełniające następujące wymagania: 

- elementy prefabrykowane malowane proszkowo, 
- izolacja pianką poliuretanową, 
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe, 
- klasa tolerancji w zakresie wysokości, szerokości, grubości i prostopadłości wg PN-EN 1529:2001 min. 

2, 
- klasa tolerancji w zakresie płaskości ogólnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3, 
- klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakość potwierdzona certyfikatem producenta 

 
Okna systemowe z PCV spełniające następujące wymagania: 

- wzmocnienia stalowe 
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne 
- współczynnik przenikania ciepła k=1.1 

 
 
3. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu 
 
4. Transport 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
-  naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane lub przewoŜone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 
- zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych poniewaŜ podatność 
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym naleŜy chronić je przed: 
-  długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie materiałów powinno się odbywać ściśle według 
wytycznych producenta. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeŜy, 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
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5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
InŜyniera. 
 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie 
elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 
masy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami. 
Badania jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
- sprawdzeniu działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi jest ilość w m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
 
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy                      

Tolerancji 
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem Klasyfikacja 
PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U) 
ENV 1627:1999                             Okna, drzwi, Ŝaluzje. Odporność na włamania. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
 


