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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych termomodernizacją budynku wraz z remontem 
dachu i remontem pomieszczeń w m. Bydłowa 

. 

1.2.  Inwestor  

Inwestorem bezpośrednim planowanej inwestycji jest Gmina Oleśnica,  28-220 
Oleśnica  ul. Nadstawie 1 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania 
robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące 
realizacji robót. 

1.5. 0kreślenia  podstawowe  

− Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
      kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
− Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
− Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, 
     zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez   
     Zamawiającego 
− Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  
robót lub innych spraw.  

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

1.6. Ogólne  wymagania  dotycz ące robót  

Wykonawca powinien wykonać pracę kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami i przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności, 
wynikające z usytuowania budowy i podłączenia sieci do instalacji pracujących.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, 
a także za skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów lub obowiązujących norm i 
regulaminów przez siebie i podległe mu jednostki. 
Powstałe szkody Wykonawca na własny koszt musi usunąć i we własnym 
zakresie dokonać stosownych napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i 
dróg publicznych. 
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Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznych, 
stawianym w Specyfikacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia, co będzie 
przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót 
budowlanych przez wykonanie stosownych prób i badań, zakończonych odbiorami 
technicznymi. 
Odpowiedzialny za organizację stosownych odbiorów technicznych jest Wykonawca, 
który ponosi też ewentualne ich koszty, chyba że umowa z Inwestorem stanowi 
inaczej. 
W zakresie dostawy maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia, Wykonawca musi 
uzyskać akceptację Inwestora, udowadniając, że proponowane urządzenia spełniają 
wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, że 
proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają 
wystarczające doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na 
żądanie Inwestora, Wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia list 
referencyjnych producentów wskazanych urządzeń. 

1.7. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urządzenia 
znajdujące się na placu budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. 

1.8. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne 
specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być 
uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału.  Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość 
budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie  placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi 
ujętymi w  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  
zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, 
oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane 
 Marek Burzyński 

ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel.  15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek Strażnicy OSP w m. Bydłowa  marek_burza@wp.pl 

 

4 

   Staszów                             

niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 
przedmiot umowy. 

1.10. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

− zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

− przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
− przekroczeniem norm hałasu, 
− możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony    środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe 
i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.11. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach 
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Materiały  szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.13. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 
urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w 
zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz 
właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

1.14. Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
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1.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

1.15.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży przestrzega ć zaleceń 
zawartych w  n/w rozporz ądzeniach, a w szczególno ści: 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.19 
marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
przenośników (Dz.U.nM3,poz51 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 20 
marca 1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi 
(Dz.U. Nr 15, póz. 58) 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 
maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli 
z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 
29, póz. 115, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i 
odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, póz. 25) 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, 
póz. 93) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 
póz. 844, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz. U. Nr 80, póz. 912) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz. U. Nr 26, póz. 313, z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, póz. 
470) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 
póz. 1263) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, póz. 
1596) 

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

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.12 
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 
(Dz. U. Nr 49, póz. 414) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 31 
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 80, póz. 725) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
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szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, póz. 1256) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 
kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów 
bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, póz. 858) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu 
prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z późniejszymi 
zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 1996 r. w sprawie wykazu 
prac 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, 
póz. 545, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich 
dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, póz. 744) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (DZ. U. Nr 79, póz. 849, z późniejszymi zmianami)  

1.15.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży przestrzega ć zaleceń 
zawartych w w/w rozporz ądzeniach, a w szczególno ści: 

a) Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 
specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez 
przełożonego ma brygadzista. 

b) Należy zatrudniać pracowników, posiadających kwalifikacje odpowiednie do 
danego stanowiska pracy, dopuszczonych do określonej pracy orzeczeniem 
lekarskim, po wstępnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

c) Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z 
programem pracy i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz 
wyposażenia w odpowiednią odzież roboczą i ochronną, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy i inne osoby, 
przebywające na terenie budowy, narażone na urazy mechaniczne, wibracje, 
porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia itp. szkodliwe 
czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni 
w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochronny powinien posiadać stosowne 
atesty i instrukcje użytkowania, przechowywania i konserwacji. 

d) Na budowie winna znajdować się przenośna apteczka. 
e) Na budowie w widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz adresów 
      i telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i najbliższego 

posterunku policji, a także informacja o najbliższym punkcie telefonicznym. 
f) Teren, na którym prowadzone będą prace należy ogrodzić i oznakować, 

wysokość ogrodzenia -1,5m. Każdorazowo wyznaczać miejsca postojowe 
pojazdów mechanicznych. 

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojścia i dojazdy powinny być w czasie 
wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami (przy 
niedostatkach światła dziennego w nocy i o zmroku - oświetlenie sztuczne). 
Punkty świetlne na terenie powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
odczytanie tablic oraz znaków ostrzegawczych i sygnalizacyjnych. 

h) Prowadzić roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania, zsuwania się lub zawalenia się innego. 
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i) W czasie prac na górnej kondygnacji przebywanie ludzi na niższych 
kondygnacjach budynku jest zabronione. 

j) Strefę lub miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. 
przez spadające z góry przedmioty lub materiały, należy oznakować i ogrodzić 
poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub 
materiały ale nie mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości min. 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie powinno być odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. Wymagany wysięg daszku -1 m poza szerokość przejścia lub 
przejazdu. 

k) Używanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania materiałów jest 
zabronione. Przejścia i miejsca niebezpieczne winny być odpowiednio 
oznakowane i oświetlone. 

l) Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska pracy oraz 
przejścia należy zabezpieczyć barierą, składającą się z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy 

      deską krawężnikową a poręczą należy częściowo lub całkowicie wypełnić w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Można 
wprowadzić inne rozwiązanie, równie skutecznie zabezpieczające przed 
upadkiem. 

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 
przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Pomosty komunikacyjne powinny być zaopatrzone w sztywne poręcze na 
wysokości 1,1 m, poprzeczkę w połowie tej wysokości i bortnicę o wysokości 
0,15 m. Nachylenie pochylni dla przenoszenia ciężarów - do 10%. 

n) Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania 
materiałów. Miejsca te powinny być zorganizowane w sposób zapobiegający 
wywróceniu się, zsunięciu lub rozsunięciu składowanych materiałów i 
elementów. Gromadzenie materiałów na stropach, klatkach schodowych i 
innych konstrukcyjnych częściach budynku jest zabronione. Opieranie 
składowanych materiałów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki 
wznoszone - jest zabronione. 

      Odległości stosów składowanych materiałów winny wynosić nie mniej niż 0,75 
m od ogrodzeń i zabudowań, między stosami pozostawić przejścia min. 1,0 m. 
Miejsce składowania winno być wyrównane do poziomu. Materiały drobnicowe 
układać w stosy do 2,0 m wysokości (wysokość dostosować do rodzaju 
materiału), stosy materiałów w workach układać krzyżowo do 10 warstw. 
Układanie prefabrykatów -zgodnie z instrukcją producenta. Wyciąganie 
materiałów ze spodu stosów lub podkopywanie ich jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosów - wyłącznie przy pomocy drabin lub 
schodów 

o) Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, 
ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną 
kierowcy jest Zabronione Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany 
opuścić kabinę. Przewożenie osób na lub obok ładunku jest zabronione. 

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdów powinni posiadać stosowne 
uprawnienia do ich obsługi. Operatorom nie wolno opuszczać stanowiska pracy 
w trakcie pracy urządzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunięciem, 
upuszczeniem ładunku lub dostępem osób nieuprawnionych. Operator 
powinien zatrzymać urządzenie (wyłączyć dopływ energii) w przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności maszyny (urządzenia). Zabrania 
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się wznowienia pracy urządzeń bez naprawy i kontroli ich sprawności. Kontrola 
sprawności dotyczy również sprzętu nowego. Stosować sprzęt odpowiadający 
stosownym normom i posiadający właściwe atesty, nie powodować 
przeciążania elementów maszyn, lin, łańcuchów itp. Dopuszczalne obciążenia i 
udźwigi oznaczyć wyraźnie, w sposób trwały, w widocznych miejscach. 

q) W przypadku stosowania rusztowań, niezależnie od ich rodzaju, należy 
zapewnić konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, o 
odpowiednich płaszczyznach roboczych, zapewnić bezpieczną komunikację 
pionową i poziomą, swobodny dostęp do miejsc pracy, a także wygodny 
sposób prowadzenia prac. Montaż i demontaż powierzyć osobom odpowiednio 
przeszkolonym, pracownicy powinni być odpowiednio zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką, umocowaną na elementach niestwarzających możliwości 
oderwania się (np. na stałych elementach rusztowania). 

      Montaż rusztowań przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy 
dobrym oświetleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrożenia. 
Rusztowania odpowiednio sprawdzać, stojaki w miejscach narażonych na 
uderzenia zabezpieczyć odbojnicami, w miejscach przejść i przejazdów 
wykonać daszki ochronne. Elementy metalowe uziemić. 

r) Prowadzenie robót, jeżeli istnieje możliwość obalenia części konstrukcji przez 
wiatr, jest zabroniona. Nie prowadzić robót w czasie burzy i przy wietrze 
przekraczającym 10 m/sek. Na czas złej pogody zabezpieczyć maszyny, 
urządzenia i wznoszone konstrukcje. Usunąć ludzi i sprzęt ze stref 
zagrożonych. 

s) Na budowie należy zapewnić możliwość przygotowania napojów, przebrania 
się pracowników i udostępnić toaletę. Wodę do picia należy dostarczać w ilości 
20 l/osobę (do celów higieniczno-sanitarnych). 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.16. Obiekty s ąsiaduj ące z placem budowy: 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie 
kolidował i zakłócał normalnego trybu pracy na terenie działek sąsiednich. Wykonawca 
zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie niezakłócającym ruchu na 
przyległym terenie i na drogach dojazdowych. 

1.17. Zaplecze placu budowy: 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich 
pracowników, zlokalizowane w miejscu niekolidującym z tokiem prowadzonych robót. 
Zaplecze to powinno być wykonane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z §§ 52 do 61 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. 
U. Nr 13, póz. 93) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
Nr 129, póz. 844, z późniejszymi zmianami) a także z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 
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1.18. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do 
momentu odbioru ostatecznego. 

1.19. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Podczas realizacji inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm (a w szczególności wymienionych 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 
r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, 
gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, 
poz.387, zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, póz. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, póz. 209 
oraz Dz. U. z r.2001, Nr 38, póz. 456) i Norm Branżowych, przepisów obowiązujących 
w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W 
niniejszej Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz ważniejszych Polskich Norm 
i Norm Branżowych. Fakt nie wymienienia z tytułu jakiegokolwiek dokumentu (normy, 
zarządzenia, rozporządzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego 
stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych stosować należy zalecenia następujących 
ustaw i rozporządzeń: 

− Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 
1126, z późniejszymi zmianami) 

− Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, póz. 94 
z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 12, póz. 1362 z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, póz. 1229 z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, póz. 
250, z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, póz. 
1321, z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 
100, póz. 1085,z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o systemie oceny zgodności z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, 
póz. 1360, z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o normalizacji - z dn. 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 

Iutego1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133) 
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− Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr126.poz.839) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegają- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 
16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, póz. 1021, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać 
zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania 
materiałów trujących lub żrących (Dz. U. Nr 63, póz. 572) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 
1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 
magnetycznych (Dz. U. Nr 45, póz. 454, z późniejszymi zmianami) 

1.20. Równowa żność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i 
przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 

1.21. Wymagania materiałowe 

Oprócz zgodności z normami, wszystkie zastosowane materiały i towary muszą być 
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały wyprodukowane przez 
Producenta, zaś wykonawstwo winno być staranne i odpowiadać zasadom sztuki 
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 
Inżynierowi Kontraktu swoje własne katalogi lub katalogi dostawców. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót powinny być fabrycznie nowe. 
Za wszystkie wbudowane materiały odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Przepisy związane: 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, 
póz. 637)  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. u. Nr 107, póz. 679, z późniejszymi 
zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów ich 
oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, póz. 1779) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. 
U. Nr 191, póz. 1595) 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 
takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla 
robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o 
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym 
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny 
koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
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wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli 
wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
oraz jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji, specyfikacji robót oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe 
lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 

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

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. 
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane^ każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 
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6.3. Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Dokument budowy takie jak: protokół przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń 
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7.2. Opracowanie przedmiaru  

Opracowanie przedmiaru winno składać się z: 
− Karty tytułowej, 
− Spisu działów przedmiaru robót, 
− Tabeli przedmiaru robót. 

7.3. Karta tytułowa  

Karta tytułowa powinna zawierać: 
− Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
− W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia nazwy i   kody grup, klas, kategorii robót  
− Adres obiektu budowlanego 
− Nazwę i adres zamawiającego 
− Datę opracowania 

7.4. Spis działów 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika 
Zamówień. W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem 
działów należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa 
robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla 
wszystkich obiektów. 

7.5. Tabele przedmiaru 

Tabela przedmiaru  powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 
nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
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podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich 
odrębnego rozliczania. 

7.6. Pozycje przedmiaru 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót  należy podać następujące informacje: 
− numer pozycji przedmiaru,  
− kod pozycji przedmiaru, 
− numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
− nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji    

          przedmiarowej, 
− jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                        
− ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.  

Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami 
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7.7. Obmiar robót 

Obmiar przedmiaru powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy 
c. odbiór końcowy 
d. odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając pisemnie Zamawiającego. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od 
daty powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, 
specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach 
umownych. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 
obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
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odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. 
Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 
końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. 
Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:        

− deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnych  

          z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
− karty gwarancyjne urządzeń. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w dokumentacji i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST-1 – ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 
 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku w 
ramach zadania „Termomodernizacja budynku wraz z remontem dachu i remontem 
pomieszczeń w m. Bydłowa” 
 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru 
robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docieplenia budynku metodą bezspoinową i obejmują:  
a. obróbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej  
b. docieplenie ścian płytami styropianowymi 12 cm wraz z wykonaniem tynku  

cienkowarstwowego akrylowego o grubości ziarna 1,5 mm,  
c. docieplenie ościeży płytami styropianowymi 3 cm wraz z wykonaniem tynku 

cienkowarstwowego akrylowego o grubości ziarna 1,5 mm,  
d. docieplenie cokołu budynku ze styropianu ekstrudowanego gr 12 cm wraz z 

wykonaniem tynku mozaikowego.  
e. ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,  
f. demontaż starych i montaż nowych rur spustowych oraz krat okiennych,  
g. wykonanie i montaż daszków nad wejściami z profili aluminiowych,  
h. rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 5 m  
i. wykonanie daszków ochronnych  
j. wywóz gruzu na odległość 1km.  

2. MATERIAŁY   

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zas ad niniejszej 
specyfikacji s ą:  

2.1. Zaprawa klejowa  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo i wodoodporna, o 
dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej.                                                                                                                                       

2.2. Transport i składowanie  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności 
do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.  

2.3. Płyty styropianowe  

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 
gr.12 cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować 
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styropian o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie 
min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u 
producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w 
temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe 
niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 10mm. Odchyłki 
grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt 
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza 
niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale 
połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien 
załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. Do wykonania izolacji ościeży 
należy zastosować styropian ekstradowany gr.3 cm  

Transport i składowanie  

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość 
połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie 
mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.  

2.4. Siatka zbroj ąca z włókna szklanego  

Siatka z włókna szklanego , należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 
systemu  docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 
5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.  

2.5. Podkład tynkarski   

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu 
docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

Transport i składowanie  

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 
(najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych 
napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy  

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy o grubości ziarna 1,5mm. Należy stosować tynk z tego samego 
systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

Transport i składowanie  

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 
zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.   
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2.7. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny żywiczny  

Tynk żywiczny służy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na 
tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach 
wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne żywice, a 
wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone 
literą D), żwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) 
lub naturalne łamane kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory 
oznaczone literą M). Materiał przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową 
pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Właściwości materiału pozwalają 
mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. Tynk żywiczny szczególnie zalecany 
jest do stosowania na wyeksponowanych, narażonych na wycieranie ścianach 
wewnątrz budynków, np. przy wejściach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na 
zewnątrz budynków, tynk żywiczny zaleca się stosować na powierzchniach 
ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeżach okien i 
drzwi. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanie Tynk żywiczny jako 
warstwy elewacyjnej w systemie dociepleń budynków (z zastosowaniem płyt 
styropianowych) powinno być ograniczone do małych powierzchni, np. cokołów czy 
detali architektonicznych 
 Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

Transport i składowanie  

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 
zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.  

2.8. Pozostałe materiały uzupełniaj ące  

Materiałami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, 
listwy narożnikowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. 
naroży budynku).  

3. SPRZĘT 

Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  
− środek transportowy  
− samochód samowyładowczy do 5 t  
− żuraw okienny przenośny 0,15 t  
− rusztowanie zewnętrzne rurowe. 

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania 
ogólne”. 
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5.2. Warunki szczegółowe 

− Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny 
powinna wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed 
zamoczeniem i uszkodzeniem. 

− Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu 
ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 

− Powierzchnie ie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 
− W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 
− Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą 

odległość ( minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w 
celu prawidłowego odprowadzania wody. 

− Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 
mm na promieniu 1,2 m , wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione 
za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

− Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę 
przyczepności kleju do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą 
powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy 
wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.  

− Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją 
sprawdzić przy użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m. 

− Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a 
powstały pył dokładnie usunąć. 

− Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych 
przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. 
Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań . Należy unikać 
prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w 
miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii. 

5.3. Przygotowanie podło ża  

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 
przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne 
ubytki podłoża. Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy 
zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany 
uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.  

5.4. Nakładanie zaprawy   

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, 
suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, 
bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność 
istniejących tynków i powłok malarskich. „głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i 
nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, 
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej 
przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 
ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki 
malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić 
do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.  
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową 
zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm 
kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i 
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docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu 
płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich 
podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). 
Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 
zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Po związaniu zaprawy (po ok. 2 
dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 
minimum 6 szt./m2. Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną 
warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki 
o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W 
przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku 
wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami 
aluminiowymi. Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy 
tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności 
powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać 
wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. Prace prowadzić w zakresie 
temperatur od +500 C do +3000 C. 

5.5.  Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą  

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą 
grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać 
siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie 
nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, 
tak by siatka przestała być widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, 
stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.  

5.6. Ocieplenie cokołów 

Należy ocieplić cokoły na wysokość 0,50 m od poziomu przyległego terenu. 
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do  
klejenia płyt styropianowych. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać 
punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża. 
Zalecane  jest  wykonanie  próby polegającej  na  przyklejeniu 3 próbek o   wymiarach   
25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Na części ściany pod 
gruntem ( cokół) wykonać tynk żywiczny wykonany na podwójnej warstwie siatki 
zatopionej w zaprawie klejącej. 

5.7. Docieplenie ścian 

Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki 
tynku uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez 
producenta systemu docieplenia. 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej 
aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w 
ilości 4-6 sztuk na 1 m 2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie 
krawędziowej. Mocowanie mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia 
płyt.   Długość łączników warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej  
6cm.  Po trzech dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy 
zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy mineralny i podwójnie 
pomalować farbą akrylową zewnętrzną. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną 
wykonać w sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów. 

6.3. Kontrola jako ści wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót 
należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-
Montażowych. 

8.2. Sprawdzenie jako ści wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
− przygotowanie podłoża 
− jakość dostarczonych materiałów – atesty 
− grubości zastosowanych płyt styropianowych 
− ilości łączników na 1 m2 
− faktura i kolorystyki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści 

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym 
w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy 
oraz z oceną jakości robót i oceną użytych materiałów. 

9.2. Płatno ści 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze  
− zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
− wykonanie i demontaż rusztowań 
− prace porządkowe 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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− Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
− Karty techniczne produktów. 
− Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 

Normy związane: 
− PN-B- 20130:421  płyty styropianowe 
− PN- 88/B-30000   cement portlandzki 
− PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
− PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
− PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  
ST-2 – INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ 

 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

1.1. Przedmiot  STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji 
odgromowej i uziemienia w ramach zadania” Termomodernizacja budynku wraz z 
remontem dachu i remontem pomieszczeń w m. Bydłowa” 
. 

1.2. Zakres  stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
wymienionych w punkcie 1.1. i obejmują konkretne warunki realizacji robót, niezbędne 
do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z: 

− wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 
− montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podłoża 

i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego.  

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
− kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej 

prac, 
− wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

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

− ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 
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− wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wskazanych w dokumentacji, 

− przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub 
połączeń wyrównawczych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

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

− ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 
lub 

− robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy 
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie 
wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo 
niskiego 
napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; 
prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej 
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 

− naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
− sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
− sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 
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braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

− Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
− Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do 
przechwytywania 
uderzenia pioruna. 
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, 
wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które 
wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 

− Zwody naturalne – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje 
nośne dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako 
zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

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

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

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

Przygotowanie podło ża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem 
zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości 
ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 

− wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
− kucie bruzd, 
− osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
− osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
− montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które 

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

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

1.5. Ogólne  wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
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1.6. Dokumentacja robót monta żowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
− projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

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

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

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

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

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

− dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 

− spełniania tych samych właściwości technicznych, 
− przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 
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− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

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

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

− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich 
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 
obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 

2.1.1. Zwody 

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były 
dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi 
PN-86/E-05003.01. 
Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i 
aluminium. Przy układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od 
powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów 
poziomych podwyższonych nie mniej niż 40cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać 
warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: 

− 20 m dla ochrony podstawowej, 
− 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 
− 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
przekraczać: 
− zewnętrzne 45° i wewn ętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów 

zagrożonych pożarem, 
−  zewnętrzne 30° i wewn ętrzne 45° dla obiektów zagro żonych wybuchem mieszanin 

par i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m 
posiadające niepalne dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe). 

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

2.1.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych 

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
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− do zatapiania w betonie 
− do mocowania na żerdzi żelbetowej 
− do przykręcania (pionowy i poziomy) 
− do przyklejania 

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
− do przyspawania do przewodu okrągłego 
− do mocowania na gąsiorze 
− do kotwienia (pionowy i poziomy) 

Zaciski 
− do przykręcania przewodów naprężanych 
− dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 

Złączki 

Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi 
oraz ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je 
wykonać dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem 
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować 
na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi. 

Zaciski do uziemienia ekranów kabli 

2.1.3. Uziomy 

Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe 
rury ułożone pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części 
wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub 
pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach 
do 20 m poprzez spawanie. 
Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a 
odległość do sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu 
dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla 
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach 
normy. 
Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy 
przy jego układaniu należy uwzględnić następujące zasady: 
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 
2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niŜ 0,6 m, 
3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, 
4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, 
5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do 

budynku, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń, 
6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na 

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

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

2.1.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny 

Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do 
której dołączone są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące 
urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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(wewnętrznych)”. 
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki 
separacyjne lub systemy mieszane. 
Odst ępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości 
od innych instalacji metalowych. 
Ograniczniki przepi ęć – stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji 
elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do 
wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji 
elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych instalacji 
odgromowej 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji odgromowej 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) 
lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 
pkt. 4 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla 
bębnów: – 15°C i – 5°C dla kr ążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYKONANIE   ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych 
robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2. Monta ż instalacji piorunochronnej i uziemie ń 

Zakres robót obejmuje: 
− przemieszczenie w strefie montażowej, 
− złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane 
 Marek Burzyński 

ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel.  15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek Strażnicy OSP w m. Bydłowa  marek_burza@wp.pl 

 

30 

   Staszów                             

połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na 
parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne 
obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami 
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt. 6 

6.2. Wykaz oraz zakres bada ń pomonta żowych  

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

6.3. Sprawdzenia odbiorcze  

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

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

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

piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 
montażu, 

− pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami 
przeprowadzania badań. 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą 
techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić 
minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od 
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi 
materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 



BU-MAR Usługi Projektowo – Budowlane 
 Marek Burzyński 

ul. Mickiewicza 18/3, 28 – 200 Staszów 

tel.  15-864-14198 

       600 42 84 06 

 Nr str.  

Budynek Strażnicy OSP w m. Bydłowa  marek_burza@wp.pl 

 

31 

   Staszów                             

wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru   

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

− dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 
− dla zwodów i uziomów: m, 
− dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne 
szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

− przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 
− instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

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

8.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu 
prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając 
przyszły 
odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji 
piorunochronnej i uziomów. 

8.2.3. Odbiór końcowy 
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Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed 
przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

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

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

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 
PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, 
urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie 
budowlanym i opis wraz ze schematem. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT  
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9.1. Ogólne ustalenia   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”, pkt. 9 

9.2. Zasady  rozliczenia i płatno ści 

Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 

− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

− PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

− PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

− PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
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− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

− PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

− PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

− PN-IEC 60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

− PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

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

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

− PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 

− PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
− PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
− PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 
− PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
− PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: 

Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 
urządzeń piorunochronnych. 

− PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 

− PN-IEC/TS 61312-2:2003 ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

− PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 

− PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. 
Instalacje światłowodowe. 

− PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie 
wykonywane przewodami metalowymi. 

− PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
− PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
− PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
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− PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 
do sieci prądu przemiennego. 

− PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki 
przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 

− PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
− PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
− PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom V) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

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

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

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

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty 
w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 5311100-1. 

 Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

10.2.2. Ustawy 

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

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

10.2.3. Rozporządzenia 

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

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

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  

ST-3 –TYNKI I ROBOTY MALARSKI  
 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarski malarskich w ramach zadania „Termomodernizacja budynku 
wraz z remontem dachu i remontem pomieszczeń w m. Bydłowa” 

 

1.2. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie II 

1.4. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
Tynki wewnętrzne: 

− Gładzie gipsowe 
− Suche tynki 
− Roboty malarskie 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45410000 Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

 45442100-8 Roboty malarskie  

1.5.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.6.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, zgodnie z art..22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia lub wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Materiały do suchych tynków 

Profile stalowe  
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Profile zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S 
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:  
Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie 
Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować profile dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
Płyty gipsowo-kartonowe  ognioodporne 

Płyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubości 12,5 mm wg PN-B-79405: 
1997 "Płyty gipsowo-kartonowe".  
Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 Taśmy uszczelniaj ące  

Do uszczelniania połączeń płyt ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być 
stosowane systemowe taśmy uszczelniające 
 
 Wkręty  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane 
systemowe wkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczeniem 
antykorozyjnym w/w blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie.  
 Masy szpachlowe   

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz  uszczelnień na 
obwodzie przegród ogniochronnych powinny być zastosowane gipsowe masy 
szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips 
tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. 
Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
  
Taśmy spoinowe (ta śmy zbrojone)  

Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane 
taśmy spoinowe z włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.  

2.3. Materiały  okładzinowe .  

− glazura – zastosować płytki glazurowane, nasiąkliwość płytek nie powinna być 
większa niż 10 % - cokoliki,  

− klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie 
powinien oddziaływać szkodliwie na podkład,  

− preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas 
wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do 
zastosowanego kleju,  

− masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną 
pod wpływem środków czyszczących,  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN- EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 

2.4. Malowanie  – farba 

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna biała, zastosowanie malowanie ścian i 
sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Normy, 
aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, PN-C-8191:2002 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykonaniem prac do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Gładź gipsowa  

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z 
substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem 
zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. 
Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Wykonanie gładzi 
należy rozpocząć najpierw na suficie, zaczynając od okna i ciągnąc pacę w kierunku 
pomieszczenia. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od 
posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi 
wynosi minimum 3mm. 
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Wilgotność 
podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 
8%. 
Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni 
drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a 
następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180.  

5.2. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowyc h  

Wykonać należy okładziny na pojedynczych rusztach stalowych  i drewnianych 1-
warstwowe. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek.  

5.3. Układanie okładzin z płytek ceramicznych  

Płytki ceramiczne  
a) Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  

− PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l.  

− PN-EN 177:1997 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.  

− PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.  

− PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  

    Rodzaj płytek i kolor wybierze Zamawiający.  

b) Kompozycje klejące  
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Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać 
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  

c) Zaprawy do spoinowania  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm.  

d) Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
− środki ochrony płytek i spoin,  
− środki do usuwania zanieczyszczeń,  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub  odpowiednie aprobaty techniczne. 

5.4. Roboty malarskie   

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków 
nie powinna występować pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura ( powyżej 30ºC ) 
oraz przeciągi.  
Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym 
umocowaniu wszystkich elementów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.  
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały 
posiadają wymagane atesty.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne nie dotyczą tego zakresu robót. 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji                                
z uwzględnieniem zmian  sprawdzonych  w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
− Odbiór częściowy. 
− Odbiór ostateczny końcowy. 
− Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 
− Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania. 
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− Protokoły odbiorów częściowych. 
− Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji 

technicznej. 
− Terminowość wykonania robót. 
− Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 
− Warunki techniczne odbioru robót. 
− Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
− Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
− Atesty na materiały i urządzenia. 
− Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 
− Atesty na materiały i urządzenia. 
− Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego 
zgłasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocześnie powiadamia 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż 3 dni od daty 
zgłoszenia. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
w/g wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór 
pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.  
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Tom I 

– Budownictwo ogólne : 
− Rozdział     24 – Tynki 
− Rozdział     26 -  Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne 
− Rozdział     27 -  Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 

2 Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – 
wydanie IV – Kraków 1996 r. 

3 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 
2002. 

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe”, wydanie ITB – 2003 r. 

5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C – 
zabezpieczenie i izolacja” – wydanie ITB – 2004 r. 

 
 Zalecane normy.  

 
− PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy   

odbiorze”. 
− PN-B-79405  „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych” 
− PN-93/B-02862 „Odporność ogniowa” 
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− PN-B-32250  „Woda do celów budowlanych” 
− PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
− BN-80/6733-09 „Spoiwo gipsowe specjalne” 
− PN-62/B-10144 „Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 
− PN-63/B-10145 „Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
− PN-B-11202 „Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne” 
− PN-EN ISO 10545-1 „Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru” 
− PN-EN ISO 10545-2 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni” Lipiec 1999                     
− PN-EN 13318 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia” 

Lipiec 2002                    
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