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I. Część ogólna 

I.A. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Termomodernizacja – Docieplenie budynku hali sportowej wraz z 

budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 

Prudniku  

I.B. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych obejmujących prace  

dociepleniowe w celu wykonania inwestycji j.w. dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. W skład robót wchodzą prace 

ogólnobudowlane, wykonanie wymiany instalacji wewnętrznych sanitarnych  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:  

- wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

- wykonanie pokrycia dachowego 

- wykonanie izolacji termicznych (w tym docieplenia dachu i ścian zewnętrznych) 

- malowanie ścian 

- montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

- prace remontowe w częściach obiektów istniejących 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania 

- montaż instalacji wentylacyjnych 

I.C. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Przewiduje się konieczność przygotowania zaplecza budowy 

I.D. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 

z punktu widzenia: 

I.D.1. organizacji robót budowlanych 

Inwestor zaleca postawienie wewnątrz kompleksu zaplecza budowy i ogrodzenie 

placu budowy.  

I.D.2. zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich.  

I.D.3. ochrony środowiska 

Inwestycja nie narusza przepisów o ochronie środowiska. Zaprojektowany 

program prac nie przewiduje występowania technologii mogących działać ujemnie 

na środowisko. Wszelkie odpady techniczne powstające w procesie budowlanym 

mają zostać usunięte na wysypisko śmieci lub zutylizowane zgodnie z właściwymi 

zasadami. 

I.D.4. warunków bezpieczeństwa pracy 

Oprócz prac budowlanych, charakteryzujących się potrzebą zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa pracy, nie występują dodatkowe czynniki mogące mieć 

wpływ na pogorszenie warunków bezpieczeństwa pracy. 



I.D.5. zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze techniczne budowy Wykonawca organizuje samodzielnie. Inwestor 

udostępnia Wykonawcy linię energetyczne oraz podejście wodne (na terenie 

objętym Inwestycją). Po stronie Wykonawcy leży założenie urządzeń odbiorczych i 

ich właściwe rozliczanie z Inwestorem. Wykonawca będzie w tym przypadku 

rozliczał się z pobranych mediów z Inwestorem. Zaplecze budowy i plac budowy 

powinno być dozorowane przez Wykonawcę. Zaplecze budowy powinno 

kompleksowo zabezpieczać potrzeby Wykonawcy.  

I.D.6. warunków dotyczących organizacji ruchu 

Ponieważ większość robót przebiega na terenie zamkniętym, będącym własnością 

Inwestora nie ma konieczności wychodzenia poza teren nieruchomości.  

I.D.7. ogrodzenia 

Należy wygrodzić teren inwestycji.  

I.D.8. zabezpieczenia chodników i jezdni 

Nie ma konieczności zabezpieczania chodników i jezdni 

I.D.9. dostaw materiałów i wykonania robót budowlanych 

a) Wszystkie materiały do wykonania prac budowlanych dostarcza Wykonawca i 

powinien je należycie skalkulować 

b) Wykonawca może zastosować zamienniki materiałowe lub użyć technologii 

innych producentów niż wskazane w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem że 

będą one posiadać właściwości identyczne jak materiały wskazane w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach.  

I.E. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia – nazwy i kody: 

Zamówienie opisują następujące kody: 

Grupa robót 452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Klasa robót 4521 – Roboty budowlane w zakresie budynków 

Kategoria robót 45214 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych związanych z edukacją i badaniami 

 

 



ST-02. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

 Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 

pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB 

„Promocja”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 



stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 



a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 



1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 

r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 



Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

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

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 



Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. 

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

obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 



 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 



 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

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

  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 



  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

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

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 



 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 



 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 



[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 



 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 



 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 

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

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

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

 

8.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

8.3.  Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 



ST-03. Prace rozbiórkowe oraz rozbiórkowe związane z 

przygotowywaniem obiektu do wykonania kolejnych robót 

budowlanych 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 

z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

Do wykonywania prac rozbiórkowych oraz przygotowawczych dla celów przygotowywania obiektu do 

wykonania kolejnych robót budowlanych istnieje tylko konieczność stosowania: 

a) materiałów do czasowego stemplowania stropów, podciągów, schodów czy innych elementów 

konstrukcji – należy zastosować stemple drewniane (z drzewa okrągłego korowanego przeznaczonego 

na stemple budowlane) lub typowe stalowe przeznaczone do tego celu 

b) materiałów służących do pokrycia tymczasowego – tj. folii, pokryć, nakryć i tp. Wykonawca 

powinien dobrać takie materiały aby właściwe spełniały swoją funkcję, tj. nie powodowały 

przedostawania się pyłów, elementów gruzowych itp. 

c) Materiałów do wykonania rynien dla zrzucenia gruzu lub elementów budowlanych – należy 

zastosować rynny drewniane zbite z desek lub też typowe „rękawy” wyprodukowane do tego celu.  

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Do prac można wykorzystywać drobny sprzęt ręczny – młotki, majzle, łomy, piły itp., ręczny sprzęt 

mechaniczny - piły, młoty udarowe, przebijaki itp., oraz maszyny budowlane – młoty pneumatyczne, 

dźwigi, koparki, zgarniarki itp. Sprzęt i maszyny używane do tego typu prac powinny posiadać 

wszystkie odpowiednie przeglądy oraz atesty 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Wywóz elementów rozbiórkowych powinien odbywać się za pomocą sprzętu zmechanizowanego. 

Dopuszczalne są wywrotki o masie do 10t. Gruz z rozbiórek, przekuć, wykuć itp., powinien zostać 

wywieziony na wysypisko miejskie. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

PRACE ROZBIÓRKOWE 

a) Prace budowlane powinno prowadzić się pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

b) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie 

pracy, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z  dnia 10 kwietnia 1972 r.). 

c) przed rozpoczęciem rozbiórki należy sprawdzić i potwierdzić odłączenie budynków od sieci zasilających  

u poszczególnych administratorów sieci. 

d) Wykonawca powinien zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej na terenie placu budowy 

zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 



e) Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych 

przez komisję złożoną z przedstawicieli Właściciela i Wykonawcy. 

Podstawowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa rozbiórki 

- Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. 

- Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice. Przy 

rozbiórce elementów na wysokości, pracownicy powinni posiadać pasy ochronne na linach, 

zamocowanych do trwałych elementów obiektu nie podlegających w tym czasie rozbiórce. 

- Przed przystąpieniem do robót należy pracowników zapoznać z programem rozbiórki i 

poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. 

- Rozbiórkę elementów należy prowadzić od góry w dół. Usuwanie jednego elementu nie 

powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. 

- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi poniżej rozbieranego elementu lub na niższych 

kondygnacjach - jest zabronione. 

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i 

inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi 

barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. 

- Gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione. 

- Zsypywanie gruzu powinno odbywać się przez szczelne rękawy. 

- Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy wstrzymać roboty rozbiórkowe. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO PRAC BUDOWLANYCH 

Przekucia otworów, wykucia bruzd i elementów z muru, skucia tynków, rozbiórki nawierzchni i tym 

podobne prace budowlane należy wykonywać dla celów przygotowawczych do prowadzenia kolejnych 

prac budowlanych. Dokumentacja projektowa oraz odpowiednie przedmiary podają w jakich 

parametrach geometrycznych należy je wykonać.  

Podstawowe wytyczne dotyczące prowadzenia prac 

- Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. 

- Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice. 

Przy rozbiórce elementów na wysokości, pracownicy powinni posiadać pasy ochronne na 

linach, zamocowanych do trwałych elementów obiektu nie podlegających w tym czasie 

rozbiórce. 

- Przed wykonywaniem otworów dla osadzenia nadproży należy zastemplować elementy 

stropów oddziaływujących na montowane nadproże 

- Otwory okienne i drzwiowe wykonywać dopiero po osadzeniu projektowanych naproży 

- Przekucia, Wykucia i skucia należy prowadzić od góry w dół. Usuwanie jednego elementu 



nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. 

- W czasie prac przebywanie ludzi poniżej rozbieranego elementu lub na niższych 

kondygnacjach - jest zabronione. 

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót wszystkie przejścia, pomosty i inne 

niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, 

a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. 

- Gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione. 

- Zsypywanie gruzu powinno odbywać się przez szczelne rękawy. 

 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  

W zakresie rozbiórek budynków do ich posadowienia włącznie odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, 

czy zostały wykopane wszystkie elementy rozbieranego budynku oraz uporządkowanie terenu dla 

prowadzenia dalszych prac lub pozostawienia inwestorowi. 

W zakresie prac przygotowawczych dla dalszych prac budowlanych sprawdzenie będzie polegać na 

sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową, w szczególności w zakresie 

parametrów geometrycznych. Wykucia dla celów instalacyjnych należy prowadzić zgodnie ze 

spadkami określonymi w dokumentacji projektowej 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór będzie polegał na fizycznych pomiarach parametrów geometrycznych za pomocą urządzeń do 

mierzenia, tj. łat, poziomic, miar, dalmierzy, niwelatorów itp. Odbiór prowadzić się będzie na 

warunkach zgodnych z umową. Odbiór przeprowadzać zgodnie z wymogami ogólnymi 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z  dnia 10 kwietnia 1972 r.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo 

„Arkady” rok 1990. Tom I -  część 1 – „Budownictwo ogólne” 

 

 



ST-05. TYNKI 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości 

Zaprawy użyte do wykonywania tynków powinny odpowiadać wymaganiom 

następujących norm: 

- wapienne - PN-65/B-14502,- 

- cementowe - PN-65/B-14504, 

- gipsowe- PN-75/B-14505, 

- cementowo-wapienne - PN-65IB-14503, 

- gipsowo-wapienne - PN-75IB-14505 

Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

odmiany II wg BN-69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku 

o gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom 

odmiany III wg BN-69/6721-04 Także cement przeznaczony do wykończenia powierzchni 

tynków wypalanych powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i 

skawaleń 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Do przygotowania zapraw można użyć betoniarek, lub agregatów tynkarskich. 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na stosowanie zapraw gotowych, sprowadzanych z 

wytwórni, powinien on użyć środków transportu do tego celu przeznaczonych, tj. 

betoniarek transportowych 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków są następujące: 

a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przejścia, bruzdy 

oraz obsadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.  
b) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność 

tynku, 
c) Marka zapraw do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości 

podłoża oraz docelowego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy 

mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp), a w zależności od rodzaju zapraw, odpowiadać 

wymogom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu-, 

trójwarstwowych, marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj na narzut i gładź, powinna być 

niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi i tynków 

wypalanych). 
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach 

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać 

na całej powierzchni, 
e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5"C i pod 

warunkiem, że wciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0"C, dopuszcza się 

wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania 

robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur, 
f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez 

zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed 



wiatrem, w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki 

cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj w 

ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą 
Przygotowanie podłoży 

Podłoża z elementów ceramicznych I z cegły waplenno-plaskowej. Mur ceglany przeznaczony 

do otynkowania powinien być wykonany na niepełne (puste) spoiny, tzn. nie zapełnione zaprawą 

na głębokości 0 - 15 mm od lica muru W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy 

przed przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tę głębokość albo zastosować inne środki 

zapewniające trwałą przyczepność tynku do podłoża 

Przed tynkowaniem stropów ceglanych należy usunąć wyciekłą ze spoin, zwisającą zaprawę. 

Dolne stopki belek stalowych powinny być osiatkowane (jak w opisie poniżej dotyczącym 

konstrukcji stalowych) 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy 

substancji tłustych oraz zmyć wodą, 

Podłoże z betonów kruszywowych powinno być równe, ale szorstkie. W przypadku konieczności 

tynkowania gładkiego podłoża betonowego należy jego powierzchnię naciąć dłutami ręcznymi lub 

pneumatycznymi i po nacięciu dokładnie oczyścić Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych 

elementów prefabrykowanych Przed tynkowaniem podłoże powinno być obficie zwilżone wodą 

Podłoże z betonów komórkowych. Mury z bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów 

komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia 

kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbył grubej warstwy w miejscach 

reperowanych W okresie letnim lub w przypadkach nadmiernego wysuszenia należy przed 

tynkowaniem podłoże zwilżyć wodą 

Podłoża gipsowe i gipsobetonowe powinny być tak wysuszone, aby przy sprawdzaniu 

wilgociomierzem elektrycznym ich wilgotność nie przekraczała 7% wag Nie dotyczy to przypadku 

gdy przewidziane są tynki gipsowe i gipsowo-wapienne Powierzchnia podłoży powinna być 

porysowana ostrym narzędziem w skośną siatkę. Części metalowe przylegające do tworzywa 

gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem antykorozyjnym. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże powinno być oczyszczone z kurzu miękką szczotką na 

sucho, a następnie lekko zwilżone wodą 

Podłoża metalowe w postaci kształtowników lub blach powinny być osłonięte siatką stalową lub 

druciano-ceramiczną, która powinna być przywiązana drutem lub w inny sposób trwale 

przytwierdzona. Elementy i siatka powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy i innych 

zanieczyszczeń oraz dwukrotnie powleczone mlekiem cementowym w przypadku tynków 

zawierających cement 

Przy tynkach gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone 

powloką antykorozyjną Używane siatki powinny być ocynkowane lub w inny sposób 

zabezpieczone przed korozją 

Siatka, która sama ma .służyć Jako podłoże, powinna być dostatecznie sztywna i mieć oczka nie 

większe niz 1 x 1 cm 

Grubość tynków powinna wynosić: 

 Kategorii 0 – 12mm, (dop. odchyłki plus 4/minus 6mm) – na wszystkich podłożach 

 Kategorii I – 10mm, (dop. odchyłki plus 4/minus 6mm) – na wszystkich podłożach 

Kategorii II – 20mm,– na podłożach z siatką i otrzcinowanych, na pozostałych podłożach – 

15mm (dop. odchyłki plus 3/minus 5mm) 

Kategorii III – 12mm, na podłożach gipsowych, 18mm - na betonie, cegle, materiałach 

ceramicznych i betonowych (dop. odchyłki plus 2/minus 4mm) – 23mm na podłożach 

osiatkowanych i otrzcinowanych 

Powierzchnia w zależności od rodzaju tynków powinna odpowiadać założeniom określonym w 

tabeli nr 4 Polskiej Normy PN-70/B-10100, dopuszczalne odchyłki krawędzi i powierzchni od 

kierunku precyzuje tabela nr 5 cytowanej Normy. 

Nierówności miejscowe wynikające z techniki wykonania tynku doborowego. Dla tynków 

pozostałych dopuszczalne są o szerokości i głębokości 1mm  oraz długości do 5cm w liczbie 3 

sztuk na 10m2 powierzchni otynkowanej 

Wypryski i spęcznienia są niedopuszczalne. 



Pęknięcia na powierzchni są niedopuszczalne, z wyjątkiem włoskowatych rys skurczowych na 

tynkach surowych 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj pozostawienie 

bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku W miejscach 

zdylatowania podłoża powinny być osłonięte silikonem akrylowym, a w tynku pozostawione 

szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić wypełnieniem elastycznym lub przykryć 

listwą i wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 

wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny 

być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami 

W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne jak np przejścia i pomieszczenia o dużym 

ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione: metalowymi 

kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  

Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z, dokumentacją techniczną, 

b) sprawdzenie materiałów, 

c) sprawdzenie: podłoży, 

d) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

e) sprawdzenie grubości tynku, 

f) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków a 

także sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

g) sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według przedstawionych wymagań 

oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie kontroli 

przedłożonych dokumentów w trakcie czynności wstępnych. Materiały, których jakość nie jest 

potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, 

powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm 

W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy, jej marki należy 

przeprowadzić badania laboratoryjne próbek tynku. 

Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru 

częściowego  

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. 

lekkim młotkiem) Po odgłosie należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), 

czy tez od niego odstaje (dźwięk głuchy) Sprawdzenie wielkości siły przyczepności tynku do 

podłoża należy przeprowadzać na żądanie odbiorcy wg PN-71/B-04500 

Badanie grubości tynku. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 

wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć otwory kontrolne o średnicy około 30 mm w taki 

sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 

ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany z 

dokładnością do 1 mm Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy 

przyjmować wartość średnią pomiaru wpięciu otworach. 

Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz 

sprawdzenie występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowane] należy ocenić przez potarcie 

tynku dłonią 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu 

odchylenia krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy przeprowadzać za 

pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m, a w 



przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe- odpowiedniego wzornika 

wykonanego w skali 1:1 oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a 

powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za 

pomocą poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty 

w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie 

powinno tyć większe niż podano to w wymaganiach normowych, 

Sprawdzenie kata między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i 

latą kontrolną po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni. Prześwit w odległości 1 m od 

wierzchołka mierzonego kala nie powinien przekraczać wielkości podanych w tabelach 

normowych 

Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 

wyglądu powierzchni otynkowanych 

Ocena wyników badań. Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, 

jeżeli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie 

Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny 

z wymaganiami normy Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie może być przyjęty 

W tym przypadku należy  

a) poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami, bądź 

b) zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądź 

c) nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom i żądać powtórnego jego 

wykonania. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór przeprowadzać zgodnie z wymogami ogólnymi 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

- PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe – Badania i wymagania przy odbiorze 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo „Arkady” 

rok 1990. Tom I - „Budownictwo ogólne” 



ST-07. MALOWANIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na 

agresję chemiczną.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 

– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 

obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 

oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 

powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 

betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 

pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 

przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 

wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 

produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 



– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt 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), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona 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), 

– 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 późn. 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), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (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).  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów 

do napraw, 

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

– sposoby wykonania powłok malarskich, 

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

– warunki użytkowania powłok malarskich. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować farby wskazane w opracowaniu projektowym: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 



 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 

 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

 żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 

wodą, 

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 

 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

 mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych, 

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

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

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 



 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 

załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 

się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb  

w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

 Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-

81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 

tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

  ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

  wykonaniu tzw. białego montażu, 

  ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed 

malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 



 Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar 

oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

 Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 

powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 

Największa 

wilgotność podłoża,  

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

5.3.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate 

miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 

aprobaty techniczne. 

 Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 

odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 

pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 

Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 

płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 

dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące 

nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 



5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 

większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 

warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione 

w pkt. 5.4.2. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  



5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 

spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 

hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 



 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 

zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość 

powierzchni, wilgotność muru, 

 podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 

wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 

elementów metalowych, wilgotność tynku, 

 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 

pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 



 zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pleśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

 

6.7. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 

projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 

wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 

wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 

powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

 na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 



powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 

oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 

podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy 

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 

Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 

m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników 

i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 

polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników 

podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. 
Stosunek rzutu powierzchni ozdób  

do całej powierzchni ściany lub sufitu 
Współczynnik 

a b c 

01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeży), 

stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 

Lp. Nazwa elementu Współczynnik 

a b c 

 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 

ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

 

01 – bez szczeblin 1,30 
02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30 
03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90 
04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70 
05 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50 

 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami   
06 – bez szczeblin 1,90 
07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00 
08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20 
09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75 
10 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 2,30 

 Drzwi z ościeżnicami (łącznie  ćwierćwałkami) i skrzydłami  
11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10 

 



 

 

a b c 

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 
13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 
14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do  

0,1 m2 każdej szyby 
2,50 

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 każdej 

szyby 
2,10 

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości  

do 30 cm 
1,70 

 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza 

się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 

prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować 

potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 

większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 

7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 

lub do rozdz. 14KNNR 2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, 

tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 

należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 



Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny 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, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

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

wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie 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 powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 

określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 

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 malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 



Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 

malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7,  pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich 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 malarskich stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

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

zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– przygotowanie podłoży, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 

elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 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 5 m, należy ustalić w 

postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 



PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

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

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

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

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 

4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 



ST-11. IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości 

Papa termozgrzewalna SBS modyfikowana stosowana w systemie do uzyskania odporności 

pożarowej pokrycia dachowego EI30 

Do gruntowania podłoża betonowego użyć gotowych roztworów asfaltowych. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Do zgrzewania papy termozgrzewalnej do podłoża należy używać butli na gaz propan-butan z 

odpowiednimi palnikami. 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu. Materiały należy przewozić środkami 

transportu wskazanymi przez producenta. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Współdziałanie pokrycia z podłożem. Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych 

miejscach i płaszczyznach w których wykonano dylatację konstrukcji budynku Pokrycia dylatacji 

należy wykonać z blachy stalowej cynkowej 

Dobór materiałów. Stosowane do wykonywania pokrycia materiały, nawet jeżeli się ze sobą nie 

stykają nie mogą wykazywać szkodliwego dla siebie oddziaływania.  

Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót. Roboty pokrywcze nie powinny być 

wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość 

pokrycia, takich jak, temperatura powietrza poniżej +5oC, rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr, utrudniający krycie. 

W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich 

oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia  

Mocowanie papy do podłoża Poszczególne warstw papy powinny być przyklejone do podłoża i 

między kolejnymi warstwami na całej powierzchni. Klejenie odbywa się poprzez przygrzanie papy  

termozgrzewalnej od spodu gorącym powietrzem, podgrzanym przez płomień z palnika. W czasie 

przyklejania rolka papy powinna być stale dociskana do podłoża, przyklejanie powinno odbywać 

się w sposób płynny bez przerw i przestojów na długości całej rolki. 

Zakłady i długości arkusza papy. Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakłady o 

szerokości nie mniejszej niż 10 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów 

Połączenia pokrycia dachowego z innymi elementami budynku 

Szczelność połączeń. Połączenia pokrycia dachowego z elementarni budynku wystającymi ponad 

dach lub ograniczającymi go powinny być wodoszczelne Połączenia pokrycia dachowego z 

wpustami ściekowymi powinno być uszczelnione i dociśnięte kołnierzem kosza wpustu 

ściekowego. 

Miejsca przejścia rur, masztów antenowych itp., przez dach powinny być dodatkowo uszczelnione 

lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno 

Połączenie pokrycia ze świetlikami dachowymi, włazami oraz w obrębie dylatacji powinno być 

wykonane w sposób zabezpieczający przed przeniknięciem wody pod pokrycia dachowe 

Wywiniecie papy. Papy poszczególnych warstw pokrycia dachowego powinny być wywinięte na 

wystające pionowe elementy budynku na wysokość co najmniej 15 cm i powinny być 

zabezpieczone przed obsuwaniem się np. za pomocą obróbki blacharskiej 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  



Zakres badań przy odbiorze 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

b) sprawdzenie podłoża 

c) sprawdzenie materiałów 

d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia 

Warunki przystąpienia do badań. Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca 

powinien przedstawić co najmniej, następujące dokumenty; 

a) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

b) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 

zanikających, 

c) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów używanych do 

wykonanego pokrycia 

Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu do robót zanikających na 

podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy, 

Sprawdzenie podłoża powinno być przeprowadzane podczas odbioru międzyoperacyjnego przed 

przystąpieniem da wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w protokole z 

tego odbioru. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoży oraz spadków należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m i przymiaru z podziałką milimetrową Sprawdzenie nierówności 

wgłębień, wypukłości, spoin między elementami podłoża oraz szczelin dylatacyjnych należy 

przeprowadzać przez oględziny oraz pomiar z dokładnością do 1 mm Przy sprawdzeniu spadków 

należy posługiwać się dodatkowo poziomicą murarską 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadza6 pośrednio na podstawie zapisów w dziennik 

budowy oraz zaświadczeń o jakości (atestów i certyfikatów) 

Badanie prawidłowości wykonania pokrycia 

Sprawdzenie przyklejania papy. Sprawdzanie przyklejania papy do podłoża lub poprzedniej 

warstwy należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Miejsca nasuwające wątpliwości, co 

do prawidłowości przyklejania papy należy badać przez dokonanie w pokryciu dwóch 

równoległych nacięć na głębokość warstwy o długości około 5 cm i odrywanie paska papy o 

szerokości nie większe] niż 5 cm Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy a nie lepiszcza 

Sprawdzenie przybicia papy do podłoża drewnianego należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i wyrywkowe - sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy gwoździami z 

dokładnością do 1 cm, 

Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie w 

miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca syku ze 

ścianami, kominami, świetlikami itp) 

Sprawdzanie szczelności pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie 

deszczowym; sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu 

strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie, czy spływająca woda nie 

zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po 

wyschnięciu pokrycia, 

Ocena wyników badań. Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty 

pokrywacze dachów papą należy uznać za zgodne z wymaganiami normy W przypadku gdy 

chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót porywczych lub tylko ich część nie 

spełniają wymagań należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, w tym przypadku 

wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 

wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 



Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór przeprowadzać zgodnie z wymogami ogólnymi 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę 



ST-12.MONTAŻ PODCIĄGÓW 
 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości 

Belki stalowe w profilach i o wymiarach zgodnych z projektem ze stali określonej dokumentacją 

projektową 

Zaprawa pęczniejąca do wykonania obrzutki cementowej 

Cegła pełna do oszpałdownia belek stalowych klasy min. 150 

Beton B25 - do wykonania poduszki pod belkami stalowymi 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Nie określa się sprzętu do montażu nadproży  

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu.  

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Montaż nadproża z belek stalowych 

1.1 Zastemplować stropy po obu stronach projektowanego otworu. Należy pamiętać, że w 

czasie stemplowania stropów należy unikać gwałtownych uderzeń i wstrząsów. 

1.2 Wykuć się bruzdę poziomą o odpowiedniej głębokości i wstawić pierwszą belkę, 

zaklinowując ją i wypełniając przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem zaprawą 

pęczniejącą 

1.3 Wykuć bruzdę z drugiej stronu muru i wstawić drugą belkę 

1.4 Obie belki łączy się przewiązkami z blachy stalowej gr. min 5mm. 

1.5 Wykuć gniazda pod betonowe „poduszki” pod belki stalowe. 

1.6 Wykonać „poduszki” betonowe. 

1.7 Rozkuć element ściany, o który poszerzane są drzwi. 

1.8 Oszpałdować belkę stalową cegłami pełnymi 

1.9 Usunąć stemple stropowe. 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  

Sprawdzenie poziomu belki - dopuszczalna odchyłka 3mm na całej długości belki 

Sprawdzenie wzajemnego położenia belek - dopuszczalna odchyłka 2mm 

Sprawdzenie wypełnienia zaprawą pęczniejącą - nie ma śladów wolnych przestrzeni nad 

elementami stalowymi 

Sprawdzenie ułożenia belek- belki nie wychodzą poza lico muru w stanie surowym 

Sprawdzenie oszpałdowania - cegły powinny wypełniać przestrzeń między półkami dwuteownika i 

nie powinny wychodzić poza lico ściany w stanie surowym 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 



Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

odbiór należy przeprowadzić po poszczególnych fazach wykonania pracy przedstawionych 

w wymaganiach dotyczących wykonania robót 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo „Arkady” 

rok 1990. Tom I - „Budownictwo ogólne” 

 



ST-15. MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI  
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 

z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

Elementy drzwi zewnętrznych zostały opisane na odpowiednich rysunkach dokumentacji 

projektowej, wraz z wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej w razie konieczności. 

Elementy stolarki drzwiowej i okiennej należy zaopatrzyć w zamki, szyldy, klamki, zawiasy, 

antaby wg opisów dokumentacji projektowej 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Nie przewiduje się wykorzystania sprzętu przy montażu elementów stolarki i ślusarki 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu. Materiały należy przewozić środkami transportu 

wskazanymi przez producenta. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Przed montażem elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić poprawność wykonania otworów dla 

celów montażu.  Usytuowanie progu, powinno po ustawieniu na nim okna zapewniać jego przyleganie 

do ościeży 

Stolarkę należy mocować do ościeży zgodnie z następującymi zaleceniami: 

Przy wysokości powyżej 150cm i szerokości do 150cm – 4 punkty mocowania 

Przy wysokości powyżej 150cm i szerokości od 150 do 200cm – 8 punktów mocowania  

Odległości zamocowań ościeży drzwiowych nie powinny być większe niż 75cm, a maksymalne 

odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 30cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 

osadzanych w murze. Ościeżnice drewniane należy zabezpieczyć przed korozją od strony muru. Jeżeli 

montowana jest ościeżnica przed wykonaniem tynków, należy ją zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ponadto warunki montażu powinny spełniać założenia producenta drzwi 

Skrzydła wszystkich drzwi po zamontowaniu powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez 

zahamowań i przy zamykaniu powinny dociskać skrzydła do ościeżnicy 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  

Działania kontrolne sprowadzają się do sprawdzenia czy elementy stolarki i ślusarki zostały wykonane 

zgodnie z założeniami specyfikacji i dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien także 

przedstawić certyfikaty pozwalające na wbudowanie elementu. Elementy nie spełniające kryteriów lub 

nie posiadające odpowiednich certyfikatów nie zostaną dopuszczone do wbudowania. Działania 

kontrolne montażu będą się sprowadzać do pomiaru poziomicami i miarami dopuszczalnych odchyłek 

opisanych w wytycznych wykonania robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 



budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór przeprowadzać zgodnie z wymogami ogólnymi 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo „Arkady” rok 

1990. Tom I - „Budownictwo ogólne” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST-19. DOCIEPLENIE METODĄ „LEKKĄ MOKRĄ”  
 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości 

 Do ocieplenia konieczne będzie zastosowanie następujących materiałów: 

- Płyty styropianowe – o grubości jak w przedmiarze i dokumentacji projektowej, rodzaj 

styropianu jak do ociepleń fasadowych, frezowany, o współczynniku przewodzenia max.0,040 

W/mK 

- Zaprawy klejowe 

- Siatka poliwęglanowa 

- Narożniki aluminiowe z siatką i bez siatki do wykańczania narożników 

- Listwa cokołowa (startowa) z blachy o szerokości dobranej do grubości styropianu 

- Masy gruntujące podłoże klejowe do wykonania wypraw elewacyjnych 

- Kołki propylenowe do wzmacniania ocieplenia 

- Kołki propylenowe do wzmacniania ocieplenia z metalowym wkrętem samowiertnym 

- Wyprawy elewacyjne o gramaturze 2mm do wykonania w formie tynku „baranka” brawione w 

masie wg dokumentacji projektowej 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Do wykonania dociepleń należy użyć rusztowań pomostowych, do mycia ścian myjki 

wysokociśnieniowej, do mieszania zapraw i klejów mieszarki wolnoobrotowe. 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu. Materiały należy przewozić środkami transportu 

wskazanymi przez producenta. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Kolejność wykonywania robót 

Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką 

mokrą” powinna być następująca: 

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, 

zdjęcie obróbek blacharskich) 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

- przygotowanie masy klejącej, 

- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

- przyklejenie płyt styropianowych, 

- wzmocnienie styropianu kołkami plastikowymi, 

- naklejenie siatki z włókna szklanego, 

- zagruntowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną 

- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku metodą „lekką mokrą”, należy przygotować materiały 

oraz narzędzia i sprzęt. Następnie należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom 

projektowym i technologicznym. Kolejny krok to montaż rusztowań stojących lub wiszących, przy 



czym w przypadku rusztowań wiszących, należy ostrożnie zmieniać ich położenie, aby nie 

uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewacyjnej. 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, a w razie 

potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbę przyklejenia 

styropianu 

Wykonanie próby przyklejenia materiału ocieplającego 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeśli uległy w 

widoczny sposób łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek materiału ocieplającego 

o wymiarach 10cm na 10 cm. Do przyklejenia styropianu należy stosować masę klejącą 

przygotowaną na bazie kleju w wybranej technologii ocieplenia. Masę klejącą należy nałożyć na 

całą powierzchnię próbek materiału ocieplającego (warstwa kleju winna mieć grubość około 1 cm), 

a następnie przyłożyć i docisnąć próbki materiału ocieplającego do przygotowanych miejsc na 

powierzchni ścian. 

Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego materiału ocieplającego. 

Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca, jeżeli styropian ulegnie 

rozerwaniu, natomiast jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą 

masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia 

warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić 

powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia 

styropianu. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy zrezygnować ze stosowania do 

ocieplenia ścian metodą „lekką mokrą”. Jeżeli rozerwanie nastąpi w warstwie kleju to oznacza, że 

charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować.  

W poniższych podpunktach opisano trzy warianty przygotowania ścian, w zależności do którego 

dojdzie po wykonaniu próby docieplenia opisanej powyżej. 

Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych. 

Przygotowanie ścian polega na sprawdzeniu przyczepności tynku  przez opukanie. W przypadku 

gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy go odbić i narzucić wyrównawczą warstwę z 

zaprawy cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać 

zaprawą. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi, należy najpierw zmyć wodą pod 

ciśnieniem. Przyklejenie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 

Przygotowanie powierzchni ścian murowanych, nie otynkowanych (z cegły, z bloczków z betonu 

komórkowego, z pustaków betonowych lub ceramicznych).  

Ubytki i nierówności większe od 10 mm należy wyrównać zaprawą cementową. Spoiny między 

bloczkami z betonu komórkowego lub pustakami mogą pozostać nie wyrównane. Całą 

powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi, należy najpierw zmyć wodą pod ciśnieniem. 

Przyklejenie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 

Przygotowanie powierzchni ścian pokrytych powłokami malarskimi. 

Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć za pomocą szczotek 

drucianych, piaskowaniem lub wodą pod ciśnieniem. Po usunięciu powłoki całą powierzchnię 

ściany należy zmyć wodą. Jeżeli powłoki nie wykazują żadnych objawów łuszczenia lub innych 

uszkodzeń, należy sprawdzić ich przyczepność do podłoża. 

Przygotowanie masy klejącej 

Masę klejową należy przygotować w sposób podany przez producenta kleju. W zależności od 

dobranej technologii ocieplenia, sposób przygotowania masy klejącej może być różny. 

Przyklejenie płyt materiału ocieplającego 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i rur 

spustowych, można przystąpić do przyklejenia płyt materiału ocieplającego. 

Przyklejenie płyt materiału ocieplającego należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać 

się do góry, jeżeli roboty są wykonywane z rusztowań stojących, lub od góry do dołu przy stosowa-

niu rusztowań wiszących, aby świeżo przyklejone płyty nie były narażone na uderzenia 

Płyty materiału ocieplającego można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powietrza jest nie niższa od 5oC, a podczas lata na ścianach nasłonecznionych, gdy ich powierzch-

nia nie jest nagrzana do temperatury wyższej od 30oC. 



Masę klejącą należy nakładać na płycie materiału ocieplającego na obrzeżach pasmami o 

szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy 

nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty 

materiału ocieplającego 1m x 0,5m, należy nałożyć 6-10 placków. na płytach o mniejszych 

wymiarach należy nałożyć proporcjonalnie mniej placków  

Po nałożeniu masy klejącej na płycie, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 

przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenia packą drewnianą, aż do uzyskania 

równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty. Jeżeli masa 

klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba je usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przy-

klejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzenia lub poruszenia płyt. W przypadku 

niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, 

po czym nałożyć ponownie masę klejącą na płytę materiału ocieplającego i docisnąć ją do 

powierzchni ściany. 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Układ płyt na powierzchni ściany w narożach budynku, powinien być także na-

przemienny. Jednocześnie płyty powinny wzajemnie zazębiać się na narożu 

Płyty materiału ocieplającego należy układać na dotyk. Niedopuszczalne są szczeliny większe od 2 

mm. Szczeliny większe od 2 mm należy wypełnić paskami materiału ocieplającego. 

Niedopuszczalne jest występowanie większych niż 3 mm nierówności na powierzchni materiału 

ocieplającego. W przypadku wystąpienia nierówności większych od 3 mm, należy ją zeszlifować 

lub ściąć. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami materiału ocieplającego oraz 

wyrównywania nierówności na powierzchni materiału ocieplającego masą klejącą. Zużycie masy 

klejowej do przyklejenia materiału ocieplającego wynosi około 6 kg. 

Wzmocnienie materiału ocieplającego kołkami plastikowymi, 

Przyklejone płyty materiału ocieplającego należy mocować do podłoża kołkami plastikowymi o 

długości zapewniającej minimalne zakotwienie dla wybranego podłoża. Ilość kołków wynosi 5-6 

szt. na 1 m2, czyli około 3 kołki na płytę. W pierwszej kolejności należy wykonać otwory, w które 

należy następnie wprowadzać kołki przez wbicie. Następnie w otwór kołka plastikowego, należy 

wbić trzpień rozporowy powodując tym samym trwałe zamocowanie  

Minimalna głębokość zakotwienia w warstwie nośnej muru wynosi 5 cm. Należy tak dobrać kołki 

plastikowe aby ich długość zapewniała właściwą głębokość zakotwienia. Długość ta powstaje 

poprzez dodanie: 

- minimalnej głębokości zakotwienia 

- grubości tynku (okładzin) 

- grubości materiału ocieplającego 

- przewidywanej grubości kleju.  

Kołki plastikowe, po zamontowaniu, powinny mieć talerzyki zlicowane z płaszczyzną styropianu, 

ale nie powinno być to osiągnięte przez wciskanie talerzyka. Najlepiej można to osiągnąć poprzez 

wiercenie gniazda, szerokim wiertłem zbierającym, na głębokość około 5 mm. Po osadzeniu kołka, 

talerzyk od razu należy zaszpachlować masą klejącą. 

Przyklejenie siatki z włókna szklanego 

Przyklejenie siatki z włókna szklanego na materiale ocieplającym, można rozpocząć nie wcześniej, 

niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie mniejszej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. Do przyklejenia siatki z włókna szklanego 

należy stosować masę klejącą. 

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt materiału ocieplającego, ciągłą warstwą o 

grubości około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości siatki z 

włókna szklanego. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać siatkę z włókna 

szklanego, rozwijając stopniowo rolkę siatki w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą, za 

pomocą packi metalowej, plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna być całkowicie wciśnięta w 

masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy 

klejącej o grubości około 1 mm, w celu całkowitego przykrycia siatki. Przy nakładaniu tej warstwy 

należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy 

pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. 



Naklejona siatka nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 5 cm w pionie i w 

poziomie  

Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 

wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na materiale ocieplającym kawałków siatki o 

wymiarach 20cm x 35cm  

Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 

wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 

narożnikach ościeży i budynku, należy przed przyklejeniem siatki, przykleić perforowane 

kątowniki aluminiowe. 

W części parterowej i przy cokołowej, należy zastosować 2 warstwy siatki z włókna szklanego. 

Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójne siatki powinny być przyklejone na 

całej wysokości parteru. Natomiast w przypadku gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy 

zastosować 2 warstwy siatki do wysokości około 2 m od poziomu terenu. 

Dwie warstwy siatki należy naklejać również na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i 

balkonowych, w przypadku braku kątowników aluminiowych. Na narożnikach tych należy 

przykleić do styropianu paski siatki o szerokości 20 cm, a następnie należy przykleić siatkę 

właściwą. Obie warstwy siatki należy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyżej, 

przy czym drugą warstwę siatki można przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej 

warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną siatką powinna 

wynosić nie więcej niż 8 mm. 

Zagruntowanie podłoża przed nałożeniem wyprawy elewacyjnej 

Po wykonaniu naklejenia siatki, a przed nałożeniem wyprawy elewacyjnej, należy zagruntować 

powierzchnię ocieplenia. Można rozpocząć powyższą czynność, nie wcześniej, niż po 3 dniach od 

chwili naklejenia siatki, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 

5oC i nie wyższej niż 25oC.  

Zadaniem jego jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy tynku od podłoża. Warstwa ta 

chroni tynk przed występowaniem plam. Jednocześnie warstwa ta wzmacnia przyczepność po-

między warstwą zbrojoną a warstwą tynku. Masę gruntującą nanosi się na powierzchnię ściany 

wałkiem malarskim. Należy także zaznaczyć, iż warstwy gruntowe pozwalają ochronić warstwy 

zbrojone w przypadku przerwania robót, np. w wyniku załamania pogody. 

Wykonywanie wypraw elewacyjnych 

Wyprawy elewacyjne można wykonywać bezpośrednio po wyschnięciu podkładu gruntującego. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 

silnego wiatru oraz podczas upalnych dni przy małej wilgotności powietrza. Wyprawę elewacyjną 

wykonywać ściśle wg aprobat, świadectw i wytycznych producenta wybranej technologii 

ocieplenia. 

W czasie wykonywania wyprawy należy dokładnie przeanalizować kolejność nakładania wyprawy, 

tzn.: 

- należy dokładnie określić miejsca przerwań nakładania wyprawy elewacyjnej (np. pod rurami 

spustowymi, na narożach budynku), pozwoli to uniknąć efektu skoku faktury na elewacji, 

- ilość powierzchni do nałożenia wyprawy, należy dobrać tak aby uniknąć efektu zaschnięcia przed 

zatarciem, 

- cała powierzchnia do zatarcia powinna być nałożona w czasie jednego dnia, 

- w przypadku widocznej faktury (tzn. kornik) dobrze jest aby zacierania dokonywała jedna osoba, 

pozwoli to na zminimalizowanie różnic w głębokości i długości faktur, 

- należy używać jednakowych pacek plastikowych do zatarcia. 

Wykonywanie ocieplenia ścian w miejscach szczególnych. 

Ocieplenie na złączach prefabrykatów i narożnikach. 

Płyty materiału ocieplającego należy przyklejać na złączach prefabrykatów ciągłą warstwą w taki 

sposób, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów. Niedopuszczalne jest wy-

pełnienie złączy prefabrykatów masą klejącą  



Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami materiału ocieplającego, zwracając szczególną 

uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach 

narożników. 

Do zabezpieczenia narożników wypukłych i wklęsłych należy stosować kątowniki z blachy 

aluminiowej perforowanej z siatką zbrojoną z włókna szklanego. Kątowniki należy przyklejać 

masą klejącą do materiału ocieplającego i dopiero wówczas naklejać siatkę z włókna szklanego z 

wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika, można także 

zastosować narożniki z naklejoną siatką, pozwala to w sposób znaczny uprościć wyprowadzenie 

narożnika, bez groźby znacznego odchylenia od pionu  

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować styropian o grubości nie mniejszej 

niż 2 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżami należy usunąć i całą powierzchnię 

ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. 

Materiał ocieplający należy przykleić na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych. Brzegi 

przyklejonego na ościeżach materiału ocieplającego wystające poza płaszczyznę ściany  należy tak 

obciąć, aby płyty materiału ocieplającego, przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie 

do materiału ocieplającego przyklejonego na ościeżach. 

Przyklejając materiału ocieplającego od góry, należy go ściąć lub przykleić ze spadkiem, 

zabezpieczającym spływanie wody opadowej po ościeży  

Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie materiał 

ocieplający, aby po nałożeniu warstwy ochronnej możliwe było przybicie ćwierćwałka. Inny 

sposób wykonania tego szczegółu polega na pozostawieniu między materiałem ocieplającym a 

ościeżnicą szczeliny, a po przyklejeniu siatki z włókna szklanego wypełnienie jej kitem trwale 

plastycznym lub silikonem. 

Siatka z włókna szklanego naklejona na ościeżnice powinna stanowić wywinięcie siatki z 

płaszczyzny ściany. Na narożach pionowych i poziomych zaleca się stosowanie kątowników 

aluminiowych. Pozwalają one wzmocnić naroże okna lub drzwi przed dodatkowymi 

uszkodzeniami. 

Ocieplenie ościeży poziomych dolnych, najczęściej nie jest możliwe z powodu braku miejsca na 

przyklejenie materiału ocieplającego. Dolne ościeże pozostawia się nie ocieplone, ale należy na nie 

przykleić siatkę i wykonać nowe podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej 

ściany nie mniej niż 4 cm. Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe 

pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z siatką z włókna 

szklanego powinna być nałożona na blachę. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić 

silikonem  

Ocieplenie ścianek attykowych 

Ścianki attykowe należy ocieplić analogicznie jak pozostałą część ścian. Warstwa materiału 

ocieplającego powinna dochodzić do górnej krawędzi ścianki. Przed przyklejeniem płyt materiału 

ocieplającego należy zdjąć obróbki blacharskie osłaniające ściankę attyki, a powierzchnię pod 

obróbką należy oczyścić, wyrównać i osadzić klocki drewniane do mocowania nowej obróbki. 

Siatkę z włókna szklanego należy wywinąć na całą górną powierzchnię ścianki i wtopić ją w 

rozłożoną tam masę klejącą 

Ocieplenie ścianek wokół otworów wentylacyjnych należy wykonywać w następujący sposób: 

- po przyklejeniu płyt materiału ocieplającego należy w miejscach otworów wentylacyjnych, 

wyciąć w materiale ocieplającym otwory o średnicy około 4 mm większej od otworów w ściance, 

- po przyklejeniu siatki z włókna szklanego należy w miejscach otworów przeciąć ją promieniście 

od środka do obwodu i wywinąć ją do środka otworów, wtapiając w rozłożoną tam masę klejącą w 

taki sposób, aby uszczelniła ona styki materiału ocieplającego ze ścianką attykową. 

W celu zabezpieczenia otworów wentylacyjnych przed ptakami należy zasłonić je kawałkami siatki 

z włókna szklanego o wymiarach 35cm x 35cm, zwracając uwagę aby nie zmniejszyć powierzchni 

otworów podczas naklejania siatki oraz nakładania wyprawy elewacyjnej. 

Ocieplenie ścian przy płytach balkonowych oraz daszkiem nad wejściem do budynku 

Płyty materiału ocieplającego przyklejone do ścian powinny dochodzić do płyt balkonowych od 

dołu i od góry. materiał ocieplający należy w styku z płytami balkonowymi sfrezować lub wyciąć 

w nim bruzdę, która po przyklejeniu siatki z włókna szklanego należy wypełnić materiałem 



uszczelniającym. W identyczny sposób należy wykonać styki ocieplenia z płaszczyznami 

bocznymi płyt balkonowych lub loggi 

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych 

Szczeliny dylatacyjne należy dokładnie oczyścić z pyłu. W szczeliny otwarte należy wcisnąć 

uszczelki z pianki poliuretanowej o głębokości 2 cm poza płaszczyznę ścian. Po czym wypełnić 

szczelinę tworzywem plastycznym. Szczeliny uszczelnione można pozostawić w dotychczasowym 

stanie. Płyty materiału ocieplającego należy doprowadzić do krawędzi dylatacji i uszczelnienie 

dylatacji można wykonać dwoma sposobami. 

Jeśli szczeliny są wąskie 2-4 cm można go uszczelnić poprzez pokrycie brzegów płyt materiału 

ocieplającego, tworzących szczelinę, wyprawą ochronną wzmocnioną siatką z włókna szklanego na 

specjalnym aluminiowym profilu dylatacyjnym. Po stwardnieniu wyprawy należy wypełnić od 

zewnątrz szczelinę dylatacyjną tworzywem plastycznym  

Szczeliny o szerokości większej od 4 cm należy uszczelnić poprzez przymocowanie na brzegach 

ścian, przyległych do dylatacji, odpowiednich profili z blachy, a następnie przykleić styropian i 

pokryć wyprawą ochronną wzmocnioną siatką z włókna szklanego. 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. 

Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w 

taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki należy 

mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie 

dopasowanych wycięciach materiału ocieplającego. 

Ocieplenie ściany przy cokole budynku 

Ocieplenie ściany przy cokole budynku należy wykonywać w zależności od głębokości 

wystawania (lub zagłębienia) ściany kondygnacji wyższej od cokolika. 

Jeżeli głębokość wystawania pozwala na ciągłe ocieplenie (w jednej płaszczyźnie), należy 

wyprowadzić ocieplenie poza linię cokolika o co najmniej 20 cm. Na linii tej należy przymocować 

do ściany (za pomocą kołków rozporowych, w przypadku dużych nierówności stosując podkładki 

dystansowe), profil z blachy aluminiowej (lub wyrób własny z blachy stalowej ocynkowanej), 

następnie przykleić styropian i wykonać wyprawę tynkarską wzmocnioną dwiema warstwami 

siatki z włókna szklanego  

Jeżeli głębokość jest większa i nie pozwala na ciągłe ocieplenie, to należy wykonać schodek z 

ocieplenia i ocieplić cokół budynku na 20 cm. materiał ocieplający na ścianie parterowej należy 

przedłużyć poza jej dolną krawędź. materiałem ocieplającym należy także okleić krawędź dolną 

ściany parterowej. Dolną krawędź płyt materiału ocieplającego należy wzmocnić poprzez 

naklejenie kątownika z blachy aluminiowej oraz siatki z włókna szklanego, którą należy wywinąć 

na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową. Należy wyrobić spadek od 

budynku, a następnie przykleić materiał ocieplający na ścianie cokołowej. Przyklejając drugą 

warstwę siatki na ścianie parterowej należy ją przedłużyć na materiał ocieplający przyklejony na 

cokole oraz na nie ocieploną ścianę cokołu około 10 cm poniżej materiału ocieplającego. materiał 

ocieplający przyklejony na cokole należy zabezpieczyć dodatkową drugą warstwę siatki i 

pogrubioną warstwę wyprawy tj około 8 mm. 

Ocieplenie ściany przy gzymsie 

Płyty materiału ocieplającego przyklejone do ścian powinny dochodzić do gzymsu. materiał 

ocieplający należy w styku z gzymsem sfrezować lub wyciąć w nim bruzdę, która po przyklejeniu 

siatki z włókna szklanego należy wypełnić materiałem uszczelniającym  

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  

Wszystkie działania kontrolne będą miały na celu sprawdzenie poprawności wykonania 

robót budowlanych. Czynności kontrolne będzie się wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 

dotyczącą wykonywania bezspoinowego systemu dociepleń w metodzie „lekkiej” mokrej 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 



Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zasady odbiory opisano w wytycznych wykonania robót 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

Instrukcja ITB – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych bydynków. Zeszyt nr 

334/2002 



ST-23. IZOLACJE PRZECIWWODNE i 

PRZECIWWILGOCIOWE 

 

IZOLACJE Z FOLII 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 

z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych należy stosować materiały podane 

w dokumentacji projektowej i przedmiarach  

Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe – Folia podposadzkowa o grubości 0,5mm 

Izolacje dachowe  – Folia paroziolacyjna oraz folia wiatroizolacyjna 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Do wykonywania prac izolacyjnych nie będzie konieczne stosowanie maszyn i sprzętu budowlanego. 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiał powinien zostać dostarczony na budowę w sposób podany przez producenta materiału. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wymagania w zakresie wykonania izolacji z folii i pap 

Poszczególne arkusze folii i pap powinny być założone wzajemnie na szerokość co najmniej 15cm. 

Styki pap powinny być zaklejone lepikiem, styki folii taśmą klejącą wodoodporną. Folie stosowane na 

dachach powinny być łączone do konstrukcji drewnianej dachu lub stropu zszywkami stalowymi. 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych oraz działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 

wyrobów i robót budowlanych  

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, z sprawdzenie materiałów, : sprawdzenie 

powierzchni podkładu, z sprawdzenie warunków przystąpienia do robót, sprawdzenie prawidłowości 

wykonania robót. 

Badania należy przeprowadzać w czasie wykonywania robót (odbiór częściowy) 

i po  zakończeniu robót (odbiór końcowy). Częściowy odbiór robót lub materiałów powinien być 

potwierdzony protokołem lub zapisem w dzienniku budowy.  

Do odbioru robót wykonawca jest zobowiązany przedstawić, dokumenty odpowiadające wymaganiom, 

protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych, 

zapisy w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych robót izolacyjnych z projektem i opisem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 

cm. 

Sprawdzenie materiałów  należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 

oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące 

pod tym względem wątpliwości nie powinny być wbudowane. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w trakcie 

wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, liczbę warstw i wielkość 

zakładów oraz jakość sklejenia poszczególnych warstw zgodnie z wymaganiami  



Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane do odbioru dadzą wynik dodatni - wykonanie robót 

izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy choćby jedno z badań 

dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami W razie 

uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami, komisja przeprowadzająca badania powinna 

całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami, i nakazać ponowne ich 

wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

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

Instrukcje techniczne producentów materiałów przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo „Arkady” rok 

1990. Tom I - „Budownictwo ogólne” 

 

 
 



ST-24. UKŁADANIE WEŁNY MINERALNEJ 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości 

Wełna mineralna – wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropów o gęstości określonej 

projektem, 

Grubości materiału podaje dokumentacja projektowa oraz przedmiar 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Nie przewiduje się wykorzystania sprzętu  

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu.  

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wełna mineralna 

Układając wełnę mineralną należy pamiętać podczas układania pamiętać o wzajemnym 

przesuwaniu płyt (tak aby nie krzyżowały się linie podłużnych i poprzecznych połączeń. Nie wolno 

zostawiać miejsc nieocieplonych. Nie należy wełny układać na powierzchniach mokrych, przed 

ułożeniem należy podłoże wysuszyć i uprzątnąć z resztek zaprawy i gruzu. Maksymalna grubość 

materiału izolacyjnego nie powinna być większa jak pozwalają na to przestrzenie w których ma 

być izolacja z wełny montowana.  

Opis sposobu odbioru robót budowlanych oraz działań związanych z kontrolą, badaniami 

oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót stanowią następujące badania: 

- badanie materiałów, 

- badanie prawidłowości wykonania . 

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru 

częściowego, poszczególnych fragmentów robót, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Do 

badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

- Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót  

Opis badań 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich 

jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, nie powinny być wbudowane. 

Badanie prawidłowości wykonania  

Należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych prac z założoną w wymaganiach technologią 

wykonania prac. W szczególności obejmuje sprawdzenie: - ciągłości izolacji; - występowania 

ewentualnych uszkodzeń. 

Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania prac, powinno to być 

oznaczone w protokole odbioru końcowego wraz z określeniem trybu postępowania przy 

dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może być dokonany w takim przypadku dopiero po 

osunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanych izolacji lub ich fragmentu. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 



budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

- Instrukcje techniczne producentów materiałów termoizolacyjnych 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo 

„Arkady” rok 1990. Tom I - „Budownictwo ogólne” 

 



ST-25. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są wymagania dotyczące wykonania robót blacharskich 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie l.l 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej, 
stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). 
Zakres robót : 
Wykonanie obróbek blacharskich . 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Materiały należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem 
technicznym i rysunkami. 
2.1.Materiały : 
blacha cynkowa płaska grubości 0,6 mm 
3. Sprzęt 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i 
przyjętej metodzie wykonywania robót . 
Sprzęt np. : 

Wyciąg przyścienny 

Żuraw samochodowy 

Rusztowania 

Elektronarzędzia , inny sprzęt . 
4 . TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. 
"Wymagania ogólne". Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami producenta Do transportu materiałów należy użyć sprzętu 
transportowego odpowiedniego do rodzaju materiału np. samochody skrzyniowe , 
dostawcze . 
5 . WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". 
5.2.Warunki szczegółowe 
5.2.2. Obróbki blacharskie 



Obróbki oraz parapety należy wykonać z blachy cynkowej płaskiej , gr. 0,6 mm . 
Obróbki można wykonywać w temperaturze powyżej – 15oC . Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych powierzchniach . 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz muszą posiadać świadectwa jakości . 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, wytycznymi producentów i 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 w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót 
należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
8 .2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- jakości wbudowanych materiałów , 

- wykonanie prawidłowości połączeń , uszczelnień, 

- inne , zgodnie z warunkami ogólnymi . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót 
wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i 
wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
9.2.Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-wykonanie i demontaż , rusztowań, pomostów roboczych, 
-wykonanie robót 
-prace porządkowe . 



ST-32. PARAPETY 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości 

MATERIAŁY DOBRAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ: 

1. Zewnętrzne do wykonania z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym (opis 

wg dokumentacji projektowej) 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Nie przewiduje się wykorzystania sprzętu przy montażu  

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu. Materiały należy przewozić środkami transportu 

wskazanymi przez producenta. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Uszczelnienie styków parapetów z murem należy wykonać z silikonu wodoodpornego, zarówno po 

stronie wewnętrznej jaki i zewnętrznej. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno 

być większe od 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy 

przekątnej do 1m, 3mm do 2m i 4mm powyżej 2m przekątnej. 

Osadzenie parapetów należy dokonać po montażu okien. W razie konieczności należy wykuć 

bruzdy umożliwiające montaż parapetów. Mur przed osadzeniem należy wyrównać zaprawą 

cementową z małym spadkiem, zaś parapet należy przykleić zaprawą klejową do podłoża z 

zaprawy. 

Półki pod umywalki zamontować na wspornikach stalowych wykonanych z blachy kwasoodpornej 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych oraz działań związanych z kontrolą, badaniami 

oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  

Działania kontrolne sprowadzają się do sprawdzenia czy parapety zostały wykonane zgodnie z 

założeniami specyfikacji i dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien także przedstawić 

certyfikaty pozwalające na wbudowanie elementu. Elementy nie spełniające kryteriów lub nie 

posiadające odpowiednich certyfikatów nie zostaną dopuszczone do wbudowania. Działania 

kontrolne montażu będą się sprowadzać do pomiaru poziomicami i miarami dopuszczalnych 

odchyłek opisanych w wytycznych wykonania robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zasady odbioru opisano w wytycznych wykonania robót 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo 

„Arkady” rok 1990. Tom I - „Budownictwo ogólne” 



XXXIII-ST-33. RUSZTOWANIA 
 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości 

Wykonawca może zastosować wybrany przez siebie typ rusztowań. Należy jednak 

pamiętać aby miały one możliwość osiągnięcia wysokości do realizacji wybranych prac. 

Rusztowania powinny mieć odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Rusztowania zostaną sprawdzone pod kątem zgodności montażu z instrukcją dla danego 

typu rusztowań. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć taką instrukcję wystawioną 

przez producenta rusztowań z których skorzysta. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia 

poprawności montażu, a także będzie wymagał przedstawienia protokołu montażu 

(zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy) 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu.  

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar 

należy prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu 

robót budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z 

podstaw wyceny przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Czas pracy rusztowania dotyczy czasu pracy rusztowania o powierzchni całej elewacji 

określony dla wykonania danych prac. W przedmiarach nie sprecyzowano czasu pracy 

rusztowania, ponieważ czas pracy rusztowania zależy od tego ile czasu będą wykonywać 

dane roboty ekipy budowlane korzystając z rusztowań. Czas ten zależy również od ilości 

osób zaangażowanych do wykonania danych robót budowlanych. Szczegółowo zasady 

obmiarowania czasu pracy rusztowania podane w katalogu KNNR 2 rozdział numer 15. 

Ponieważ należy właściwie skosztorysować wszystkie konieczne prace do wykonania 

roboty, należy przyjąć iż każdy Wykonawca indywidualnie – w zależności od ilości 

roboczogodzin potrzebnych do wykonania tych prac i ilości osób w brygadach roboczych - 

wycenia czas pracy rusztowania. Wykonawca może przyjąć własne założenia cenowe, a co 

za tym idzie własnymi metodami skalkulować czas pracy rusztowania, np. poprzez 

skalkulowanie wynajmu rusztowania. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty 

tymczasowe i towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 



- Wytyczne montażu rusztowań producenta systemu. 

 



ST-59. WDMUCHIWANIE WEŁNY MINERALNEJ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na ocieplaniu bądź docieplaniu stropów ostatnich kondygnacji - stropodachów 

dwudzielnych (tzw. wentylowanych) w istniejących budynkach  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj_ wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropodachach wentylowanych w obiektach objętych 

przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu 

odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie 

zimowym. W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń 

ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna – warstwa materiału w dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się 

hałasu. 

Termomodernizacja stropodachów – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu 

technicznego, zaprojektowanie otworów techniczno-montażowych i wentylacji wywiewnej oraz ułożenie 

warstwy izolacji metodą pneumatyczną od strony pokrycia dachowego. Określenia podane w niniejszej SST 

są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi 

w budownictwie w tym zakresie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, SST i 

poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Materiały termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada_ wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających do stosowania w budownictwie: 

W szczególności powinny odznaczać się: 

– niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (<= 0,06 W/(mK)), 

– małą gęstością objętościową (< 40kg/m3), 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w 

tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie granulatu powinno być 

oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że 

dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii 

Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu (granulatu) z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobat_ techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi. 

2.3. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów wentylowanych 

zalicza się: 

– kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji nawiewnej istniejącej, 

łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500 powierzchni stropodachu, 

– kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych o wym. 0,5×0,5 m 

z otworem Ø 80 mm pośrodku ze ściętymi narożnikami pod kątem 45° w celu zmniejszenia naprężeń, 

- blachy gr.8mm do zaślepiania większych otworów wejściowych do przestrzeni wentylowanych 

– „korki” betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z granulatu, 



– klej mrozoodporny do klejenia „korków” betonowych, 

– kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korków” betonowych o wymiarach 0,3×0,3 m ze ściętymi 

narożnikami pod kątem 45°, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem a krawędzią 

wyciętego korka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem 

dachu, 

– gaz propan - butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej 

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich 

norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, 

wiedzy inżynierskiej  
3. Maszyny wdmuchujące oraz sprzęt techniczny i bhp 
3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujące 

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju 

istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji składającej się z płyt dachowych korytkowych 

oraz _ścianek ażurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegły ceramicznej bądź wapienno-

piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności, aby wdmuchiwana 

warstwa granulatu była układana równomiernie. Maszyny o dużej wydajności przy braku doświadczenia 

brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli 

zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 

m3/h do 10 m3/h. 

3.2. Sprzęt techniczny i bhp 

1. Fotograficzny aparat cyfrowy do kontroli przestrzeni stropodachów sprzężony z okularem peryskopowej 

lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjęć tych przestrzeni. 

2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek ażurowych w 

przypadku dachu z płyt korytkowych lub  ścianek pełnych w przypadku płyt panwiowych, a także do pomiaru 

wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej 

wdmuchanego granulatu. 

4. Wycinaki stalowe Ø 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

5. Wiertarka udarowa. 

6. Młotek udarowy. 

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służącą do kontroli wdmuchiwanego 

granulatu i przestrzeni poddachowej. 

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 

9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 

10. Ubrania ochronne i robocze. 

11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach betonowych i 

kominkach wentylacyjnych. 

12. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. 

13. Kaski ochronne (hełmy BHP). 

14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką_ przeciwuciskową_ oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 20 

mm. 

15. Rękawice pyłoszczelne. 

 

4. Transport 

środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę_ powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i 

składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów.  

 

5. Wykonanie robót  



5.1. Roboty przygotowawcze 

Do robót przygotowawczych zalicza si_: 

1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejscach dostępnych do ustawienia maszyn lub agregatów 

wdmuchujących. 

2. Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących. 

3. Wciągniecie węży elastycznych na dach. 

4. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach. 

5. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich wszelkich urządzeń technicznych. 

6. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się 

do pracy. 

5.2. Wykonanie podstawowych robót  

Czynności wstępne: 

1. Nawiercenie otworów próbnych Ø 80 mm (2–4 szt.) w części przykalenicowej (najwyższej) stropodachu 

w celu określenia stanu istniejącej izolacji cieplnej, grubości jej warstwy oraz układu ścianek ażurowych 

(murowane lub prefabrykowane) podtrzymujących górną płytę dachu (układ podłużny, poprzeczny lub 

mieszany) przy użyciu detektora do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych oraz podświetlanej 

lunety obserwacyjnej „peryskopu”. 

 

Czynności zasadnicze: 

1. Wytrasowanie osi otworów technologicznych zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę roboczym 

projektem technicznym. W tym celu należy posługiwać się taśmą mierniczą i szkolną kredą oraz detektorem 

do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt dachowych. 

2. Wycięcie korków w pokryciu dachowym (papa) o   średnicy 80 mm za pomoc_ specjalnego wycinaka i 

młotka o wadze 1,5–2 kg. Po wycięciu korka powinna się pokazać wylewka betonowa. 

3. Wykucie wylewki betonowej w płycie dachowej i otworu w płycie dachowej jak w pkt. 1 (płyty: panwiowe 

lub korytkowe) o średnicy 80 mm. Do czynności tej stosujemy specjalne elektronarzędzia tzw. „inteligentne”. 

4. W tak przygotowane otwory wkładamy lunetę obserwacyjną (peryskop) wraz z lampką oświetlającą ciemne 

przestrzenie stropodachu, aby upewnić się czy nie ma przeszkód do wykonania nadmuchu granulatu. 

5. Następną_ czynnością_ jest częściowe zaklejenie otworów technologicznych arkuszami z papy 

termozgrzewalnej o wymiarach 0,3×0,3 m (po to, aby w czasie opadów deszczu woda nie spowodowała zalania 

stropodachu, a w konsekwencji pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku). 

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych przez 

monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany systemem polega na tym, że w 

każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, 

gdzie przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z 

przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, określa 

miejsca puste, tzw. „kieszenie”, które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia 

warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą 

– przedmuchuje się samym powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki 

obrotowej odbywa się za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu (radiotelefony). 

7. Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna 

stanowi załącznik do protokołu odbioru robót. 

8. Końcową czynnością jest zaklejenie części otworów technologicznych zgodnie z projektem przy użyciu 

odpowiednio przygotowanych korków betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy 

termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości projektowanej warstwy izolacji i odbiorze 

technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostałych otworach gdzie przewidziano w 

projekcie wentylacji wywiewnej przykleja się kominki wentylacyjne przy użyciu specjalnie przygotowanych 

arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne – granulaty 

– Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu. 



– Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

– Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia organicznego, których 

właściwości mogąc zagrażać elementom konstrukcyjnym stropów (dotyczy zasypek z celulozy zawierających 

sól). 

– Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty technicznej. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych 

Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów wentylowanych powinna 

stanowić umowa oraz dokumentacja. 

Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub 

szklanej, należy sporządzić protokół odbioru robót 

Uwaga! 

Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i 

odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco przed zaklejeniem otworów 

technologicznych i montażowych. 

 



ST-99. ROBOTY INNE 
 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości 

Lista pozostałych elementów do wbudowania: 

Kominki wentylacji grawitacyjnej 

Montaż wpustów dachowych z podgrzewaniem i instalacją elektryczną 

Należy dostarczyć i wbudować elementy zgodne z opisem dokumentacji projektowej.  

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Do montażu należy wykorzystać jedynie drobny sprzęt montażowy 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu. Materiały należy przewozić środkami transportu 

wskazanymi przez producenta. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wymaganie techniczne wykonania robót określa specyfikacja techniczna producenta urządzeń 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  

Działania kontrolne sprowadzają się do sprawdzenia czy elementy wyposażenia zostały wykonane 

zgodnie z założeniami specyfikacji technicznej producenta elementu i dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien także przedstawić certyfikaty pozwalające na wbudowanie elementu. 

Elementy nie spełniające kryteriów lub nie posiadające odpowiednich certyfikatów nie zostaną 

dopuszczone do wbudowania.  

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór przeprowadzać zgodnie z wymogami ogólnymi 



Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo „Arkady” 

rok 1990. Tom I - „Budownictwo ogólne” 

 

 



II.B. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w branży instalacyjnej. 

Specyfikacja dotyczy robót instalacyjnych, a w szczególności: 

1) wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 

2) wykonania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robót 

wykonywanych na innych budowach, choćby ich podobieństwo było tożsame w 

zakresie materiałowym i systemowym.  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową,  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy . 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 



który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową  . 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 

(„pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 

do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 



znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

   dojazdowych, 

  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

          a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

              substancjami toksycznymi 

          b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

          c) możliwością powstania pożaru 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 



Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 



Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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 w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU 

2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej  

2.1.1 Kanały wentylacyjne . 

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej należy zastosować kanały i kształtki 

z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne i okrągłe typu spiro  . 

Kanały i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej  

zgodnie z : 

1. PN-EN 1505 i PN-EN 1506 

2. PN-B-76001 

3. PN-B-03434 

połączenia kanałów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002 . 

Kanały wentylacyjne prowadzone na dachu budynku należy zaizolować wełną 

mineralną samoprzylepną , o grubości 15 cm , na foli aluminiowej i zabezpieczyć 

płaszczem wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej . 

Wszystkie podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych należy wykonać z 

kształtowników stalowych ocynkowanych mocowanych na prętach gwintowanych 

M8 . 

Odległość między podporami kanałów nie może przekraczać 1,5 m . 

 

2.1.2 Kratki wentylacyjne . 
Należy zastosować kratki wentylacyjne metalowe , z żaluzjami poziomymi i 

pionowymi . 

Przed każdą kratką należy zamontować przepustnicę wentylacyjną . 

Dla kratek nawiewnych zasięg strumienia wentylacyjnego – do strefy przebywania 

ludzi ( ok. 1,7 m od posadzki ) . 

 

2.1.3 Urządzenia . 



Zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła . 

Centrala wentylacyjna NW1 – hala sportowa 

Dane techniczne i wyposażenie centrali : 

Vn =  10.000 m³/h 

Vw = 10.000 m³/h 

ciśnienie dyspozycyjne nawiewu - 250 Pa 

ciśnienie dyspozycyjne wywiewu - 250 Pa 

moc nagrzewnicy wodnej – 29 kW 

sekcja z chłodnicą wodną – pusta sekcja 

filtr wstępny na nawiewie  - G3 

filtr wstępny na wywiewie  - G3 

przepustnice z siłownikiem na nawiewie i wywiewie 

wymiennik obrotowy o mocy odzysku  - 105 kW 

wentylator nawiewny o mocy znamionowej  - 4,23 kW 

wentylator wywiewny o mocy znamionowej  - 3,24 kW 

szafa sterująco-zabezpieczająca 

 

Centrala wentylacyjna NW2 – sala gimnastyczna 

Dane techniczne i wyposażenie centrali : 

Vn =  1.000 m³/h 

Vw = 1.000 m³/h 

ciśnienie dyspozycyjne nawiewu - 150 Pa 

ciśnienie dyspozycyjne wywiewu - 150 Pa 

moc nagrzewnicy wodnej – 6 kW 

sekcja z chłodnicą wodną – pusta sekcja 

filtr wstępny na nawiewie  - G3 

filtr wstępny na wywiewie  - G3 

przepustnice z siłownikiem na nawiewie i wywiewie 

wymiennik krzyżowy o mocy odzysku  - 10 kW 

wentylator nawiewny o mocy znamionowej  - 0,22 kW 

wentylator wywiewny o mocy znamionowej  - 0,18 kW 

szafa sterująco-zabezpieczająca 

 

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania 

2.2.1 Rury i łączniki . 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować rur stalowe czarne 

, łączone przez spawanie .  

 

2.2.2 Izolacja termiczna . 
Izolację termiczną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej o grubości zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  . 

 

2.2.3 Grzejniki. 
Zastosowano  grzejniki stalowe płytowe z podejściem dolnym  . 



 

2.2.4 Zawory termostatyczne . 
Grzejniki są fabrycznie wyposażone  w zawory termostatyczne , należy je uzbroić w 

głowicę termostatyczną oraz zawór przyłączny . 

 

2.2.5 Odpowietrzniki automatyczne. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające dn 15  , wraz z zaworem 

kulowym odcinającym  . 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

3.1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE. 
Istniejące kanały wentylacyjne oraz urządzenia w sali gimnastycznej ,w 

pomieszczeniu wentylatorowni oraz na dachu , należy zdemontować , posegregować i 

wywieźć na odpowiednie wysypisko lub złomowisko , bez odzysku poszczególnych 

elementów . 

Demontażowi także podlegają kratki wentylacyjne zamontowane na kanałach 

wentylacyjnych w hali sportowej . 

Istniejące kanały wentylacyjne na hali sportowej należy wyczyścić od wewnątrz i 

zewnątrz . 

W celu wyczyszczenia kanałów wentylacyjnych od środka , należy wykonać otwory 

rewizyjne lub zdemontować na czas czyszczenia odcinki kanałów , które umożliwią 

wykonanie prac . 

 

3.1.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE. 
Kanały mocować na standardowych podporach - dla kanałów o przekroju 

prostokątnym zastosować podpory typu A, dla kanałów o przekroju kołowym 

stosować podpory typu C. 

Kanały wentylacyjne prostokątne łączyć połączeniami kołnierzowymi. Połączenia 

kołnierzowe kanałów należy skręcić śrubami stalowymi zgrubnymi z łbem 

sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M8. Śruby 

nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. 

Śruby zaleca się skręcać parami po dwie przeciwległe leżące śruby. Do uszczelnienia 

połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki gumowe z gumy miękkiej lub 

mikroporowatej. 

W miejscach przejść przewodów, a także w miejscach osadzania lub przeprowadzania 

urządzeń wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, 

należy wykuć otwory, które powinny być większe o 50mm od wymiarów danego 

kanału lub urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i 

otynkowane. Otwory powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były 

przenoszone na przewody i elementy urządzenia. 

Kanały przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 

amortyzacyjnymi z wełny mineralnej o grubości 40mm na grubości ściany lub stropu.  

 

3.1.3. ODBIÓR ROBÓT 



Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

5) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

6) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 

na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

Przy odbiorze urządzeń i elementów należy: 

- dokonać oględzin zewnętrznych, 

- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera się o korpus obudowy, 

- sprawdzić wymiary główne, 

- sprawdzić sztywność konstrukcji, 

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic, 

- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów. 

Badania. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy 

dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy sprawdzić 

działanie i ustawienie przepustnic i kratek nawiewno-wyciągowych, uruchomić 

aparaturę automatycznej regulacji. 

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy silników elektrycznych, 

- prawidłowość pracy sprężarki, 

- prawidłowość pracy nagrzewnic, 

- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja 

urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 

- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 

- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 

- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 

sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na 

schemat instalacji.  

Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora 

nadzoru. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez 

komisję odbioru technicznego urządzeń. 



Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robot: 

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: 

odcinki 

kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 

- otwory w ścianach, stropach i dachach, 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robot i elementów do prawidłowego wykonania i 

montażu; protokół podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i 

brygadzisty oraz inspektora nadzoru. 

Odbiory końcowe. 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, 

przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 

zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany 

i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest 

między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

 

3.2 Instalacja centralnego ogrzewania 

3.2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE. 
Istniejącą instalację centralnego ogrzewania wykonaną z rur stalowych oraz grzejniki  

należy zdemontować , posegregować i wywieźć na odpowiednie wysypisko lub 

złomowisko , bez odzysku poszczególnych elementów . 

Rury stalowe  należy ciąć szlifierką kątową , lub przy pomocy palnika gazowego . 

 

3.2.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE. 
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać  rur stalowych czarnych , 

łączonych przez spawanie .  

Instalację należy prowadzić w bruzdach w posadzce . Przewody zaizolować otuliną. 

Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości 

zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwić 

rozszerzalność termiczną przewodów. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody 

budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość 

ściany lub stropu. 



Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W 

miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. 

Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą 

uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. 

Grzejniki centralnego ogrzewania należy połączyć z instalacją przy pomocy zaworów 

przyłącznych , średnica zaworów dn15 . 

Wszystkie piony należy zakończy automatycznymi odpowietrznikami z zaworami 

kulowymi odcinającymi dn 15 .  

 

3.2.3 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 

na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiory robót zanikających 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację c.o. prowadzoną 

w bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być 

przeprowadzony przed zakryciem . 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe", 

- badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 

- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 

połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla 

kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie 

wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń.  



Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do 

podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Badanie szczelności instalacji c.o. należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 

uwag: 

- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 

wewnętrznego powyżej 0°C. 

- Badaną instalację  należy napełnić woda wodociągową lub 

z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie na grzejnikach . Po napełnieniu 

należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy 

połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać probie podwyższonego 

ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, 

przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 

Instalacja c.o. przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać 

przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. 

- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje 

spadku ciśnienia. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robot i elementów do prawidłowego wykonania montażu, 

protokół podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty 

oraz inspektora nadzoru technicznego. 

Odbiory końcowe. 

W związku z tym, że większość instalacji c.o. będzie prowadzona w bruzdach , 

badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru 

międzyoperacyjnego. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej 

instalacji na zaworach termostatycznych .  

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego 

odbioru końcowego. 

Po rozpoczęciu sezonu grzewczego należy przeprowadzić rozruch instalacji c.o. na 

gorąco . 

Ruch próbny na gorąco powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny . 

W czasie próbnego ruchu na gorąco należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy grzejników c.o., 

- prawidłowość pracy zaworów termostatycznych, 

- prawidłowość wykonanej regulacji hydraulicznej, w razie konieczności należy   

skorygować nastawy na zaworach termostatycznych , 

Po zakończeniu próbnego ruchu instalacji c.o. należy wykonać sprawozdanie z 

pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji.  

W skład komisji wchodzi kierownik robot montażowych oraz inspektor nadzoru. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- wielkość spadków przewodów, 

- prawidłowość ustawienia armatury, 



- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany 

i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest 

między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób . 

 

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 

Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem 

5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa  przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inspektora nadzoru. 

7. Sprzęt i transport 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 



do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

8. Dokumenty budowy 

8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

8.2  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

8.3  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 i 2 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

8.4  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9. Obmiar robót 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w . nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru 

na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 



9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 

lub kilogramach. 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektor 

nadzoru. 

 

10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ., roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 



robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

10.4. Odbiór ostateczny robót 

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i . z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 



5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z rysunki 

(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny robót”. 
 

11.  Przepisy związane 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia         

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., 

poz. 29). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i węzłów ciepłowniczych COBRTI-

INSTAL. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI-INSTAL 

 


