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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  
/ST/  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania: 
 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego  wielorodzinnego  
przy ul. Płockiej 1B w Ciechanowie 

 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych dotyczących 
remontu budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem 
robót, wykonywanych na miejscu. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami 
"Wytycznych zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 
 

ST - 1 Roboty przygotowawcze 
 ST - 2 Wymiana okien i drzwi 
ST - 3 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji 
ST – 4 Wymiana instalacji odgromowej 
ST – 5 Roboty malarskie 
ST – 6 Roboty ślusarskie 

 

Kod   CPV 45000000-7     Roboty budowlane 
Kody pomocnicze 
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV 45261910-6 Naprawa dachów 
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 
CPV 45442110-1 Malowanie budynków 
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań 
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1.4. Zakres stosowania /ST/ 
 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 . 1  
Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) 
wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 
protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, 
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST 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 były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny 
koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania 
robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych  
w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania  
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu 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 będą zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą 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 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 
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1.6.3. 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 wszystkie niezbędne, tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, 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 kontraktową. 

 
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane 
przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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. 
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1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę ryczałtową. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna 
być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa 
ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 
mniej niż 6,0 m. 

 Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 
nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na przebicie 
przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób obsługujących 
takie urządzenia.  

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PŁ 1B W CIECHANOWIE 

 

  

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gór 126C lok.22, 03-287 Warszawa, 
Tel. 501-654-476,  e-mail: malickim6@wp.pl, NIP:125-101-61-57,  REGON: 147041723  

 

str. 7 
 

 Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i 
posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach 
przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

 Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być 
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 
1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót , 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
1.7.2. Projekt organizacji robót 

 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz 
harmonogramem robót.  

 
Projekt powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 
1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót  

 
 Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.  
 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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1.7.5. Program zapewnienia jakości. 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 
        W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 

1.8. Dokumenty budowy 
 

1.8.1. Dziennik budowy  
 

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych 
przez Wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 
inspektora nadzoru,  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe 
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
 

7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 

1.8.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót. 

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 
 Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 
 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
 Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

1.9.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

 rysunki robocze; 
 aktualizacja harmonogramu robót ; 
 dokumentacja powykonawcza; 
 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
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 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
1.9.2. Rysunki robocze 

 
1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma 
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 
 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 
być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie.  

 
3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, 
może wymagać akceptacji Projektanta. 
 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót  
 

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy.  

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 
 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
 Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

 
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym Wykonawca 
poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
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 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 
materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 
producent: 
-dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności 
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do 
dnia określonego w tych dokumentach. 

 
2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 
ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

2.3.  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 odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora 
Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.4.  Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor 
nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 
chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem 
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 
terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną  jakość robót 
 
6.1 . Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

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

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

6.2. 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.  

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, 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. 

6.4. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
 
2. Deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą liczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Czas przeprowadzania 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 wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 
 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. 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, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. 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. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

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 Specyfikacjami Technicznymi. 

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 przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
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 Specyfikacjami 
Technicznymi 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. 

 
8.4.2. 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: 
 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

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

 książkę obmiarów (oryginały), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń., 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 
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 komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. 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 punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.     

                                                         

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.2. Warunki umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w 
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie 

.                                                                         
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z późniejszymi 

zmianami, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  

technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  

higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późniejszymi 

zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 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, póz. 2072, z późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień /CPV/ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-1  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

1. Wstęp 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ST "Wymagania Ogólne" 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności:  
- skucie uszkodzonych tynków, 
- demontaż orynnowania, 
- demontaż instalacji odgromowej, 
- demontaż elementów elektrycznych, 
- demontaż stolarki okiennej 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne",  

2. Materiały 
 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 
 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

4. Transport 
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP. 

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

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

Obecne ocieplenie ścian rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i 
odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w "Wymagania Ogólne" punkty 6.1. do 6.2. 

 
7. Obmiar robót 

 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
 

8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt.9 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-2  
WYMIANA OKIEN  

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wymianie stolarki zewnętrznej w budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ST "Wymagania Ogólne" 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonywanie robót – wymiana stolarki zewnętrznej w budynku w tym: 
- demontaż istniejących okien, 
- montaż nowych okien, 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 okna  PCV w kolorze białym 
 kotwy stalowe 
 kołki rozporowe 
 pianka poliuretanowa 
 silikon 
 sucha zaprawa szpachlowa 
 gips szpachlowy 
 piasek do zapraw 
 cement portlandzki 25 z dodatkami 
 wapno hydratyzowane 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany 
 

• ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
• łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
• betoniarka wolno spadowa, elektryczna 150 dm 
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
• sprzęt do ręcznego wykonania tynków oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Dokładności wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 
murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75 cm, 
a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do 
poziomu i pionu należy umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybijać 
do klocków drewnianych osadzonych w ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy 
wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. Prawidłowo osadzona ościeżnica 
z tolerancją do 2 mm gwarantuje, że okna będą również zamontowane w pionie i poziomie. 
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Zasady montażu okien 

Stolarka okienna osadzona jest w ościeżu. Ościeża muszą być wykonane tak, aby spełnione 
były wymogi możliwości prawidłowego zamocowania okna, oraz umożliwione było prawidłowe 
uszczelnienie przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe otworów 
okiennych nie powinny przekraczać 10 mm. W przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę okienną 
na podkładach lub listwach. W zależności od rodzajów łączników stosowanych do zamocowania 
stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. Styk ościeżnicy z 
ościeżem należy po zewnętrznej stronie uszczelnić pianką poliuretanową. Ustawione okno należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokładność pomiaru przekątnych. Odchylenia ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2-4 mm. Osadzenie parapetów należy wykonać po 
zamocowaniu i uszczelnieniu okna. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z 
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 
- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
- wykonanie ościeży. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"  pkt. 8.  

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-75/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone. 

BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-3  
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ST "Wymagania Ogólne" 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami 
"Wytycznych zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1 w ST "Wymagania Ogólne" 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 
zaproponowanego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 

Zaproponowany  system „Ceresit” wskazany  w dokumentacji można zamienić na inny 
system ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą  pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  
co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
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2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 deski, 
 piasek do zapraw, 
 wapno hydratyzowane, 
 listwa cokołowa, 
 emulsja gruntująca, 
 zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 
 płyty styropianowe frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ = 0,031 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany zewnętrzne  
gr. = 12cm ( np. płyty styropianowe TERMO – firmy TERMO ORGANIKA 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 
zaproponowanej płyty styropianowej  wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem 
posiadania przez te materiały parametrów λ = 0,031 W/m2 K  co najmniej takich 
samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach przy  zachowaniu grubości 
dociepleń  lub mniejszych), 

 dyble plastikowe z grzybkami, 
 siatka  z włókna szklanego, 
 kątownik aluminiowy ochronny, 
 podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna  CERESIT 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 
zaproponowania innych materiałów niż  wskazanych  w dokumentacjach pod 
warunkiem posiadania przez te materiały parametrów  co najmniej takich samych lub 
lepszych niż te określone w dokumentacjach), 

 farba o kolorystyce według projektu (farby np.z palety CERESIT Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zaproponowanych 
farb wskazanych  w dokumentacjach na farby innych  firm pod warunkiem posiadania 
przez te farby  parametrów kolorystyki identycznych a jakość co najmniej taka sama 
lub lepsza niż ta określona w dokumentacjach). 
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  3. SPRZĘT 

3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

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

 
  4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody projektanta. Dla 
udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca 
winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie 
robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i 
przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. 
Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę 
robotników.  

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 
stabilności ich konstrukcji. 

Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa 
 

5.2.2. Naprawa tynków 
 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego 
systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego 
właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk 
dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu 
się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być 
nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie 
tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy 
utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie 
na nich warstw ochronne - wykończeniowych. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. 
Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni 
przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania 
zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 3 
cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą 
folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 
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Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć 
przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem 
kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  
Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to 

wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, 
resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla 
zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. 
Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi 
potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę 
w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne 
pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność 
podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na 
przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych 
miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć 
zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po 
dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się 
przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek 
styropianowych. 

 
5.2.3. Ocieplenie elewacji 

 
5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji 
termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze 
styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy 
wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do 
ściany pionowego skrzydełka listwy.  

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, 
wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w 
miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika 
budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany 
przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do 
ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w 
ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny 
znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę 
cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez 
uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 
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5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: 
krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/m2 K grubość płyty z 
projektu i opracowania  na ściany d=12cm na ościeża d=3cm na cokoliki d=12 cm, wymiary płyt nie 
mogą być większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z 
posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 
opakowaniu. 

Grubość styropianu została ustalona w opracowanym audycie energetycznym, uwzględniając 
izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i 
zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać 
mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem min 4 szt./m2  . 
Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w 
konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z 
materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić 
w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć 
kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych 
trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją 
stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. 
Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 3 cm. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z 

przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może 
znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia 
poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na 
pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna 
pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. 
Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w 
poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać 
mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas 
należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego 
mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa 
z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki 
dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w 
miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z 
uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek 
styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o grubości 3 cm). 
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Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. Po przyłożeniu na sucho 
paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z 
płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego 
wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową 
nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony 
ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z 
papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, 
narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na 
parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z 
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być 
osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść 
niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy 
zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy 
gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten 
sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy 
narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem 
rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych 
pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed 
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona 
pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego 
wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej 
gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej 
lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od 
głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 
2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle 
styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową 
krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem 
styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po 
ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z 
perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i 
poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy 
owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. 
Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi 
siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. 
Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, należy 
wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii 
ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką 
wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. 
Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. 
Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, 
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założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy 
wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, 
należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy 
zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po 
ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy 
pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na 
naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na 
kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch 
dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od 
długości kołka.  

 
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej 
niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 
godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest 
wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 
podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w 
nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia 
powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. 
Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości 
ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. 
Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż 
w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

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

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 
5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze 
jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na 
rusztowaniu siatek osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków 
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników 
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji 
budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład 
ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową 
(wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W 
razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie 
tynku można odłożyć nawet do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady 
stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie 
na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich 
sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno 
nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. 
Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. 
Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później 
zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich 
umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w 
zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub 
w miejscach łączenia kolorów i faktur. 

 
5.2.5. Malowanie elewacji  

 
Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków 
podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych 
należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma 
być położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem . 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

- zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 
- stanu wilgotności warstwy. 
- czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 
- czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje oleiste. 
 

Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: 

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich  

  
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"  pkt. 8 

 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

 - sprawdzenie jakości powierzchni, 
 - sprawdzenie wyglądu powierzchni. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 

PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 

PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
PN-88?b 06250 - Beton zwykły 

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

PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi  

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-4  

WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji odgromowej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ST "Wymagania Ogólne" 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z wymianą instalacji odgromowej. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

- pręt stalowy zabezpieczony galwaniczne na gorąco  
- wsporniki naciągowe  
- złączki przelotowe 
- rury stalowe ocynkowane 
- złącza uniwersalne 
- śruby i nakrętki 
- farba antykorozyjna do metalu 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

- rusztowanie  
- płyty pomostowe komunikacyjne 
- bale iglaste 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- wiertarka elektryczna 
- ręczny sprzęt, młotki, itp. oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
- miernik do wykonanie pomiaru oporności odgromów 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót i dotyczącym wykonania 
zadania jakim jest wymiany instalacji odgromowej . Materiały użyte do wykonania inwestycji muszą 
spełniać wymagania zgodnie materiałowych PN przewidzianymi dla wykonawstwa instalacji 
odgromowej. 

Przy wykonaniu instalacji odgromowej  pamiętać należy o  elementach wystających nad 
płaszczyznę dachu a w szczególności elementy metalowe które należy połączyć z instalacją 
odgromową. 

Wykonawstwo instalacji sieci powinno odpowiadać: 
- wymaganiom określonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru robót; 
- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. Całość robót powinna być 
prowadzona z uwzględnieniem: 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 
- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.  
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Elementy instalacji i sieci, które ulegają zakryciu przez wykończenie budowlane lub 
zasypanie podlegają odbiorowi częściowemu. Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi: 
- powykonawcze plany i schematy instalacji  
- gwarancje, certyfikaty i atesty stosowanych urządzeń i materiałów; protokoły prób i pomiarów 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
Sprawdzić ciągłość przewodów instalacji odgromowej  z uwzględnieniem innych części 

budynku wystających nad płaszczyznę dachu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"  pkt. 8.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN- 78/E-2560 Osprzęt urządzeń piorunochronnych 

PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych wymagania ogólne . 

PN-86/E- 05003/2  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Ochrona podstawowa 
Zasady wykonania robót określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-5 

ROBOTY MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ST "Wymagania Ogólne" 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie malowania tynków wewnętrznych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 
i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

 
Gruntowanie 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
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Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
 
Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 
Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla 
farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"  pkt. 8.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

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

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

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

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

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-6 

ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ślusarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ST "Wymagania Ogólne" 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie balustrad metalowych schodów zewnętrznych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Ślusarka stalowa 

 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami antykorozyjnymi. 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  
wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-80/M-02138. 
Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi zgodnie z obowiązującymi 

normami. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Wybór środków transportu 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 
 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

Jednostką obmiarową jest 1 mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"  pkt. 8.  

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 
 

Opracował: 

 

inż. Mariusz Malicki 


