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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                   

- CZĘŚĆ OGÓLNA 

I – CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji 

-Adres inwestycji 

-Nazwa i adres zamawiającego 

-Dane kontaktowe 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

-Zestawienie obiektów  

-Zakres i rodzaj robót budowlanych 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja 

projektowa  

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

-organizacja robót budowlanych  

-zabezpieczenie interesów osób trzecich 

-ochrona środowiska 

-warunki bezpieczeństwa pracy 

-zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

-warunki dotyczące organizacji ruchu 

-ogrodzenia 

-zabezpieczenia chodników i jezdni 

1.5.Nazwa i kody 

-grupa robót 

-klasa robót 

-kategoria robot  
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1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 

wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 

jednoznaczego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfiakcji 

technicznej wykonania i odbioru robót.  

-certyfikacja zgodności 

-deklaracja zgodności 

-dokumentacja projektowa 

-europejskie zezwolenia techniczne  

-grupy, klasy, kategorie robót  

-inspektor nadzoru inwestorskiego 

-istotne wymagania 

-normy europejskie 

-obmiar robót 

-odbiór częściowy (robót budowlanych) 

-odbiór gotowego obiektu budowlanego 

-przedmiar robót 

-roboty podstawowe 

-Wspólny Słownik Zamówień 

-wyrób budowlany 

-zarządzający realizacją umowy 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI  

2.1.wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.2. wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.3. materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4.materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.5.wariantowe stosowanie materiałów 
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III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 

LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1. transport poziomy 

4.2. transport pionowy 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT 

BUDOWLANYCH 

5.1. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

5.2. projekt zagospodarowania placu budowy 

5.3. projekt organizacji budowy 

5.4.likwidacja placu budowy 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.2. pobieranie próbek 

6.3. badania i pomiary 

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

6.5. dokumentacja budowy 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3. urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. czas przeprowadzenia pomiarów 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

8.1. Rodzaje odbiorów  

 

8.2. odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

8.3. odbiór końcowy  

8.4. odbiór po okresie rękojmi 
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8.5. odbiór ostateczny — pogwarancyjny 

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 

urządzeń 

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

 

IX ROZLICZENIE ROBÓT 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne  
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    

- CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych  przebudowy dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego  

przy ul. Dziarnowskiej 21 

 w Mogielnicy  dz. nr ewid.1617, gmina Mogielnica 

 

-Adres inwestycji: 

działka nr  ew. 1617,  obręb: 0001 Mogielnica, Ark. 15                                                                                          

jednostka ewidencyjna:   140607_4 Mogielnica – Miasto, ul. Dziarnowska 21 w Mogielnicy                                                                                              

gm. Mogielnica,  powiat: grójecki, województwo: mazowieckie 

 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Mogielnica 

ul. Rynek 1 

05-640 Mogielnica 

 

Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (48) 66-35-149 

strona www:   www.bip.mogielnica.pl  

 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

   - Zestawienie obiektów: 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dziarnowskiej 21 w Mogielnicy                                          

-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 

przeprowadzenie robót dotyczących przebudowy dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego   

przy ul. Dziarnowskiej 21 w Mogielnicy tak aby spełniał wymagane funkcje techniczne                           

i użytkowe określone w dokumentacji projektowej.  

 

 

http://www.bip.mogielnica.pl/
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-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          

z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 

instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 

pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 

instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 

sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 

budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    

i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych 

wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 

jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia 

pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        

i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 

ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 

zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i 
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ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 

budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą 

posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 

Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem      i na własny 

koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 

oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy 

realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 

budowy. 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 rezultaty 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  

zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 

robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 

przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany 

pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       

i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 

budowy. 

-ogrodzenia: 

Wykonawca jest zoobowiązany do: 

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych,   

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu odpadów budowlanych.  

 

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 

ustali go z inspektorem nadzoru.  
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1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa: CPV NAZWA 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Klasa:    

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 

roboty ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45410000-4 Tynkowanie 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria:   

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45262500-6 Roboty murarskie  

 45321000-3 Roboty izolacyjne 

 45422000-1 Roboty ciesielskie 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 45324000-4 Tynkowanie 

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

  

45 23 32 22-1 

45 23 31 40-2 

45 11 10 00-8 

       

Roboty w zakresie chodników       

Roboty drogowe 

Roboty ziemne                                                                                                                                          

 45311100-1 Instalacje odgromowe 
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1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 

wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 

jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 

warunków jego zastosowania i użycia.  

-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 

niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako‖ standardy europejskie (EN)‖ lub ―dokumenty 

harmonizacyjne(HD)‖, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót-pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 

do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 

jest traktowany jako ―odbiór końcowy‖ 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też‖ 

odbiorem końcowym‖, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 



 11 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 

ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 

stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    

  

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 

wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  

o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 

art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 

oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
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dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 

wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 

parametry techniczne tego materiału.  

 

2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 

zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 

inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      

i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             

Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. 

  

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 

dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 

uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         

z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 

elementów.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

kosztową. 

 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 

techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 

oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po 

uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 

urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 

w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia 

sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 

kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    

i niedopuszczone do realizacji robót.  

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                

i jakość transportowanych materiałów.  

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu 

poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 

(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 

będą określone w projekcie organizacji robót.  

 

4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   

transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, żurawie i inne.) wymaga  

szczególnej staranności przy realizacji robót . 

 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT 

BUDOWLANYCH  

 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  

Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 

organizacji placu budowy. 

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub 
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zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  

.  

5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 

budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 

stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 

możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 

należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       

pt. Program zapewnienia jakości.  

Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  

1. część ogólna określa  

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

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

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym,  

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,  

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  

• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  

• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 

robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 

umowy.  

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość 

badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 

badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 

uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  
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6.2.Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 

6.3.Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

Programie zapewnienia jakości.  

 

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 

pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,  

obejmuje:  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

• książkę obmiarów robót,  

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 

przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 

przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
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robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 

systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 

robotom podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 

ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 

lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 

akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 

jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 

dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a 

sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 

dokładność do dwóch znaków po przecinku.  

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

należytym stanie przez cały okres trwania robót.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej.  
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VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

8.1.Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 

rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   

Zasady odbiorów robót określa umowa.  

 

8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie.   

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 

oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 

ustalić nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 

lub kontrakcie.  

8.4.Odbiór po okresie rękojmi  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi‖. Odbiór 

taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),  

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad,  

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 

8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
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okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 

powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. 

 8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 

wskazane w umowie. 

IX ROZLICZENIE ROBÓT  

Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 

umową.  

X DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

1.P.U.H. PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom , ul. Żeromskiego 31,                 

tel.504-175-774     lub 504-282-322                                                                                                      

tel. 48—340-46-46,  nowakowski.architekt@wp.pl                                                                                  

www.n-projekt.com.pl 

2mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27 

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              

e-mailem,  

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom , ul. Żeromskiego 31,                 

tel.504-175-774     lub 504-282-322                                                                                                      

tel.48—340-46-46,  nowakowski.architekt@wp.pl                                                                                  

www.n-projekt.com.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27 

tel. 0509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 

 

 

 

 

 

mailto:architekt@wp.pl
mailto:architekt@wp.pl
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne  

 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 

sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       

(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

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

881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 

z poźn. zm 

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 

1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 

jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dz.u.nr.89/
http://dz.u.nr.108/
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Wykonanie i odbiór robót budowlanych  przebudowy dachu i ocieplenie budynku 

mieszkalnego    przy ul. Dziarnowskiej 21 w Mogielnicy. 

-Adres inwestycji: 

działka nr  ew. 1617,  obręb: 0001 Mogielnica, Ark. 15                                                                                          

jednostka ewidencyjna:   140607_4 Mogielnica – Miasto,                                                                                                

gm. Mogielnica,  powiat: grójecki,  

 województwo: mazowieckie 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Mogielnica 

ul. Rynek 1 

05-640 Mogielnica 

 

-Dane Kontaktowe 

telefon:  +48 (48) 66-35-149 

strona www:  ww.bip.mogielnica.pl 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 

przeprowadzenie robót dotyczących przebudowy dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego 

przy ul. Dziarnowskiej 21 tak aby spełniał wymagane funkcje techniczne                                                

i użytkowe określone w dokumentacji projektowej.  
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-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1.P.U.H. PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom , ul. Żeromskiego 31,                 

tel.504-175-774     lub 504-282-322                                                                                                      

tel.48—340-46-46,  nowakowski.architekt@wp.pl                                                                                  

www.n-projekt.com.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27 

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 

 

 

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

1.P.U.H. PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom , ul. Żeromskiego 31,                 

tel.504-175-774     lub 504-282-322                                                                                                      

tel.48—340-46-46,  nowakowski.architekt@wp.pl                                                                                  

www.n-projekt.com.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27 

tel. 0509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:architekt@wp.pl
mailto:architekt@wp.pl
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- Imię i nazwisko autorów specyfikacji: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262500-6 Roboty murarskie  

45321000-3 Roboty izolacyjne 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45324000-4 Tynkowanie 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

45 23 32 22-1 

45 23 31 40-2 

45 11 10 00-8 

       

Roboty w zakresie chodników       

Roboty drogowe 

Roboty ziemne                                                                                                                                          

 

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 

mgr inż. arch. Marcin Nowakowski 

 

 

- Podpis autora specyfikacji 

 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej- mgr inż. arch. Marcin Nowakowski) 

 

-Data opracowania specyfikacji 

Marzec 2017r. 
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45311100-1 Instalacje odgromowe 

 

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 

mgr inż. Marian Szpindor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Podpis autora specyfikacji 

 

....................................................................................................................................... 

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż. Marian Szpindor) 

 

-Data opracowania specyfikacji 

marzec 2017r. 
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-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją 

         

l.p.  CPV Opis  

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

2 45262500-6 Roboty murarskie  

3 45321000-3 Roboty izolacyjne 

4 45422000-1 Roboty ciesielskie 

5 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

6 45324000-4 Tynkowanie 

7. 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

8. 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

9.  

45 23 32 22-1 

45 23 31 40-2 

45 11 10 00-8 

       

Roboty w zakresie chodników       

Roboty drogowe 

Roboty ziemne                                                                                                                                          

10. 45311100-1 Instalacje odgromowe 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres prac rozbiórkowych i demontażowych: 

 - rozbiórkę opaski wokół budynku wykonanej w płyt chodnikowych 

- obniżenie terenu przy wejściu do budynku w celu umożliwienia montażu drzwi o większej 

wysokości niż obecny otwór drzwiowy  

- likwidację metalowych wsporników balkonów 

- odkucie odspojonych tynków 

- rozbiórkę istniejących kominów do poziomu stropu, 

- demontaż anten zarówno z dachu jak i elewacji, rynien i rur spustowych  

- demontaż rur spustowych i rynien, obróbek 

- rozbiórkę istniejącego poszycia dachu wykonanego z papy na deskowaniu pełnym.  

- rozbiórkę znacznej części drewnianej konstrukcji dachowej 

- likwidację polepy glinianej na strychu budynku 

blacharskich    

 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do robót należy spełnić następujące zalecenia: 

- uniemożliwić wchodzenie osób przypadkowych do przestrzeni robót, 

- dokonać wizji lokalnej i stwierdzić, czy planowane roboty nie zagrożą elementom 

budynku, 

- kierownik robót powinien komisyjnie przejąć teren robót, przeszkolić pracowników, 

prowadzić dziennik rozbiórki i kontrolować każdy etap prac, 

- kierownik prac przedsięwzięcia oraz do opracowania metod i technologii prac, określić i 

wyznaczyć dla pracowników strefy niebezpieczne wokół budynku i urządzeń 

mechanicznych pracujących bezpośrednio przy robotach, omówić z pracownikami 

kolejność wykonywania robót, wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną.  

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 

2.1. Dla  wyżej wymienionych robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

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, 

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zadbać o odłączenie instalacji gazowej, elektrycznej, 

telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyższych prac.  

  

  Przed dokonaniem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem/uszodzeniem 

okna oraz istniejące instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji (instalacje te jako nowe pozostają 

bez zmian). 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

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. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

  Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych] 

 

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 punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania może zakwalifikować tylko Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera 
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2.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MURARSKIE  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podmurowania kominów/ogniomurów  w obiekcie tzn.: 

Cegła ceramiczna pełna 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

–Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

–Masa 4,0-4,5 kg. 

–Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

–Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

–Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

–Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

–Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-

nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż: 
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–2 na 15 sprawdzanych cegieł 

–3 na 25 sprawdzanych cegieł 

–5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

–Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

–Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w mu-

rze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

–12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

–10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

–sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
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dokumentacji technicznej, 

–próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

–wymiarów i kształtu cegły, 

–liczby szczerb i pęknięć, 

–odporności na uderzenia, 

–przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m
2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 
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c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

–dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

–wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

–ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

–uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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3.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej i termicznej  w obiekcie objętych przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Materiały do izolacji  

 

2.2.1 Masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa do izolacji ław i ścian fundamentowych 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony                                  

do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok 

hydroizolacyjnych typu lekkiego. 

 

2.2.2. Folia kubełkowa (membrana kubełkowa) wykorzystywana do osłony hydroizolacyjnej 

fundamentów. Odporna na ucisk, uderzenia i związki chemiczne znajdujące się w ziemi oraz na 

przerastanie korzeni roślinnych.  

 

 

Materiał 

 

 

 

polietylen wysokiej gęstości (HD-PE) 

Kolor czarny 

Ciężar powierzchniowy [g/m2] 400 ±10% 
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2.2.3.folia polietylenowa  (wsp. Min. R=0,3)  

 Zastosowanie folii: 

- Może być stosowane we wszystkich dachach wentylowanych i nie wentylowanych 

- Stanowi barierę izolacyjną dla pary wodnej oraz dla wiatru 

Zalety: 

- Szczelna dla pary wodnej 

- Zapobiega stratom ciepła spowodowanym swobodną cyrkulacją powietrza 

- Stanowi dodatkową wiatro i paroizolację 

- Dzięki zbrojeniu odporne na rozrywanie 

- Elastyczna i łatwa w montażu  

Wymagania: trójwarstwową paroizolacyjną folią przeznaczoną do stosowania w celu ochrony przed 

penetracją pary wodnej i wilgoci w dachach skośnych i płaskich, montowana równolegle lub wzdłuż 

krokwi, bezpośrednio pod izolacją termiczną. Zbudowana z górnej i dolnej warstwy folii 

polietylenowej oraz wewnętrznej warstwy zbrojeniowej z siatki polipropylenowej, która zapewnia 

ekstremalnie wysoką wytrzymałość produktu na rozerwanie. Folia paroizolacyjna posiadająca 

specjalne dodatki stabilizacyjne które powodują że odporność na promieniowanie UV wynosi                           

2 m-ce. 

 

2.2.4. Folia dachowa 

Grubość min 2 mm, folia  ma za zadanie  zapewnić ochronę ocieplenia  oraz zabezpieczanie 

warstwy zewnętrznej dachu przed niekorzystnymi skutkami działaniami wody. 

Paroprzepuszczalność tej folii wynosi min. 2000 g/m2/24 h, a współczynnik Sd powinien być mniejszy 

niż 0,3 m. Łatwość przenikania pary wodnej przez folię ma umożliwić, że woda nie skropli się i nie 

zwilgoci wełny mineralnej. 

 

2.2.5 Wełna mineralna miękka 25cm (15cm-10cm) 

Wełna mineralna miękka 

Wełna mineralna grubość- 10cm,15cm. 

Min. parametry wełny 
współczynnik przewodzenia ciepła:   

- deklarowany λ D =  0,039 W/mK  

Obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym 

0,28 kN/m³  

Klasa reakcji na ogień A1 

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 
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5.1. Izolacje  

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.  

5.1.3. Inne materiały do izolacji układać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów izolacyjnych 

a) Izolacja ściany  fundamentowej.  

Przed przystąpieniem do właściwych prac należy  rozebrać wokół budynku opaski z płyt 

chodnikowych i odkopać ściany fundamentowe do poziomu co najmniej 1,0m poniże poziomu 

gruntu w celu wykonania osuszenia murów oraz izolacji przeciwwilgociowej. 

Po osuszeniu muru wykonać na nim tynk cementowy umożliwiający położenie izolacji 

przeciwwilgociowej. Następnie wykonać izolację z masy bitumicznej do poziomu gruntu, ścianę 

zabezpieczyć folią kubełkową. Zasypać wykopy oraz wykonać opaskę z płyt chodnikowych na 

warstwie piasku stabilizowanego cementem.  

b )Docieplenie stropodachu.  

Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie warstwy wełny mineralnej o grubości 25cm. 

Przed ułożeniem ocieplenia należy oczyścić powierzchnię stropu z istniejącej warstwy polepy 

glinianej oraz ułożyć na stropie paroizolację z foli PE.  

 
 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

–Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być 

potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

–Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

–Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 

do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

–Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

–dostarczenie materiałów, 

–przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

–wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

–uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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4.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  ROBOTY CIESIELSKIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Wykonanie i montaż konstrukcji elementów dachu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                              

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-

gicznymi i ogniem. 

Dla robót konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy C24 

Dla deskowań stosuje się drewno klasy C30 

według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-EN 1995-1-1:201 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 

tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 C24 C30 

Zginanie  24 30 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 19 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 23 

Ściskanie w poprzek włókien  5,3 5,7 

Ścinanie  2,5 3 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C24 C30 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/3 

1/1 

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 

lub długości 

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

1.dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

2.dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

1.odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 



 38 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

2.odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

3.odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

1.dla łat o grubości do 50 mm: 

3.w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

4.w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

2.dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

5.w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

6.w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 

–2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 

–Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

–Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

–Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
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2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 

Uwaga – przy wymianie elementów więźby dachowej.  

Ze względu na stan techniczny elementów drewnianych istniejącej więźby drewnianej 

przewiduje się ich wymianę. Do pozostawienia przeznacza się jedynie elementy wchodzące w 

skład konstrukcji stropu, resztę elementów w postaci słupów, płatwi, mieczy i krokwi przewiduje 

się do wymiany. 

Dodatkowo przewiduje się wymianę większości elementów więźby dachowej na nowe ze 

względu na ich zawilgocenie oraz stan techniczny. Zarówno nowe elementy więźby jak i 

przeznaczone do pozostawienia należy nasączyć środkami ochrony przed pasożytami oraz 

grzybami jak również zapewniającymi elementom drewnianym zdolność nie rozprzestrzeniania 

ognia.  
 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

7.sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

8.stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

9.w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

10.w długości elementu do 20 mm 

11.w odległości między węzłami do 5 mm 

12.w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane jedną warstwą papy. 

5.3. Belki stropowe 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

13.w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

14.w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 

3 cm. 

5.4. Deskowanie połaci dachowych 

5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek 

powinny stykać się tylko na krokwiach. 

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 

5.5. Wykonanie podsufitki 

5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 

5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu  

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 
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Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 – ilość m
3
 wykonanej konstrukcji. 

 – powierzchnia deskowania wykonana w m
2
. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1995-1-1:2010  Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia 

ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:  
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

        WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach  

Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej płaskiej na rąbek stojący. 

Obróbki blacharskie 

Rynny i rury spustowe -nowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

  
2.1 Kolor pokrycie blachy stalowej płaskiej powlekanej na rąbek stojący – ciemny szary 

Min. właściwości fizyczne blachy 

Grubość rdzenia stalowego Min. 0,50 mm  

Wysokość max rąbka 
32 mm  

  

Masa powłoki cynku łącznie po obu stronach Min. 250 g/m2  

 

obróbki blacharskich/rynny i rury spustowe , wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i 

powlekanej  
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2.2. Składowanie blachy 

2.2.1.  Blacha powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.2.2.  Łączniki i materiały do blachy należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.2.3 Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy pokryć dachowych powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1 Wymagania dotyczące wykonania pokryć z blachy 

5.2. Podkłady pod pokrycia z blach 

5.3. Pokrycie blachą i obróbki blacharskie/podokienniki 

Przed pokryciem dachu blachą należy sprawdzić jakość wykonanego podłoża. Pokrycie blachą dachu 

wykonać zgodnie z zaleceniami producenta blachy zastosowanej do pokrycia. Szczególnie dokładnie 

wykonać połączenia poszczególnych arkuszy blachy oraz wszelkie obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robot nie wykonywać w 

temp. nie niższej niż -15C oraz na oblodzonych podłożach. Uwaga!  

5.4. Krycie blachą 

a) przed przystąpieniem do układania blachy powinny być wykonane obróbki blacharskie, 

5.5. Obróbki blacharskie  

–obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

–roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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5.6. Rynny z blachy  - systemowe 

–rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

–powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

–rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

–spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

–rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.7. Rury spustowe    

–powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

–rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

–uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

–rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

Inne Uwagi 

-Krycie dachu. 

Przewiduje się zmianę sposobu krycia dachu budynku. Wykonanie pokrycia z blachy stalowej 

ocynkowanej i powlekanej płaskiej.  W celu zastosowania blachy należy wykonać deskowanie 

pełne z desek gr. min. 2,5cm , a następnie zastosować membranę dachową paroprzepuszczalną w 

celu zabezpieczenia blachy przed działaniem środków konserwujących drewno. Blachę 

mocować za pomocą łączników blaszanych.  

 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, elementy stalowe. 

Po remoncie elewacji budynku należy wykonać nowe obróbki blacharskie.                                               

Przed przystąpieniem do remontu elewacji należy zdemontować istniejące rury spustowe,                              

rynny i obróbki. Rury spustowe prowadzić bezwzględnie poza grubością ściany.  

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej lub ocynkowanej  

powlekanej , najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we 

wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 

spływającymi.  

Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową. Obróbki 

blacharskie należy wykonać z blachy obustronnie ocynkowanej powlekanej lub                                                       

z prefabrykowanych elementów podokienników PCV w kolorze białym lub analogicznym do 

obróbek blacharskich.  

Roboty z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku , 

lecz w temperaturze nie niższej ni -15C°. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 
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6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Pokrycie dachu  
–– m

2
 pokrytej powierzchni, 

–Obróbki blacharskie  oraz rynny , rury spustowe, parapety – 1 m Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361:1999                  Pochylenia połaci dachowych.   

  

    PN-61/B-10245                        Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i   

                                                     cynkowej.   

                                                     Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze.   

PN-H-92126                   Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKOWANIE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków  zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

Tynki zewnętrzne -wapienne 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

–nie zawierać domieszek organicznych, 

–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.Tynk wapienny zewnętrzny  

Tynk wapienny może być używany niemalże bez ograniczeń na zewnątrz, we wnętrzach - także 

wilgotnych (kuchnie, łazienki, pralnie itp.) jako tynk podkładowy i nawierzchniowy na wszystkich 

powszechnie spotykanych ścianach i stropach. 
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Tynk wapienny  jest tynkiem hydrofobowym. Ograniczenie dotyczy tylko strefy cokołu (ok. 30 cm od 

powierzchni terenu). 

Brak w składzie produktu cementu i gipsu powoduje, że tynk jest szczególnie przydatny do renowacji 

historycznych budynków. Tynk wapienny musi spełniać wszystkie wymagania stawiane dzisiaj tynkom 

zewnętrznym: wodoodporność, paroprzepuszczalność, poprawny wygląd i odporność mechaniczną. 

Przyrost wytrzymałości przebiega w tynku powoli, dzięki czemu otrzymuje się powierzchnie bez 

naprężeń i rys. Powoduje to jednak, że prace wykończeniowe można prowadzić dopiero po całkowitym 

związaniu tynku.  

   

Min. dane techniczne tyku wapiennego: 
- ziarnistość: 0-3 mm, 

- wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ˃2,5/mm², 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: 10-15, 

- wydajność: 

- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.  

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty np.  roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur‖. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

d) przed wykonaniem tynków odkuta powierzchnię należy osuszyć i nanieść preparat 

grzybobójczy poprzez smarowanie 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Dodatkowe wytyczne do przeprowadzenia robót remontowych na elewacjach.  
Przed przystąpieniem do prac polegających na wykonaniu nowego tynku wapiennego na 

elewacjach należy sprawdzić podłoże. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, 

pozbawione elementów zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, 

powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów). Słabo przyczepne, łuszczące 

się i odpadające części tynku odkuć i usunąć. Wyschnięte powinny być wszelkie zawilgocenia, 

zapewnione odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian.  

 

W miejscach zaznaczonych na projekcie należy dokonać „zszycia‖ ściany za pomocą prętów 

stalowych gr.min 6mm. Pręty zatopić za pomocą kleju w naciętych uprzednio w ścianie 

bruzdach . Bruzdy powinny przebiegać w miejscu spoin cegieł na głębokość min. 5cm. Zaleca 

się wykonanie tego typu napraw za pomocą elementów konkretnego systemu przeznaczonego do 

tego typu renowacji np. za pomocą prętów spiralnych.  

Po określonym przez producenta kleju lub systemu czasie przeznaczonych na wiązanie wykonać 

na ścianach tynki wapienne.  

Na tynkach wykonać malowanie farbami elewacyjnymi – oddychającymi. Kolorystyka wg. 

projektu.  

Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, 

podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C.  
 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.2. Roboty tynkarskie 

 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-

tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 

2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

–pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

–poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

–wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

–trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.  Podstawa płatności 

Tynki zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

–przygotowanie zaprawy, 

–dostarczenie materiałów i sprzętu, 

–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

–umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

–osiatkowanie bruzd, 

–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków np. po dziurach i hakach, 

–oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

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

odbiorze. 

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

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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7.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIENI I PODOBNYCH 

ELEMENTÓW 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru drzwi zewnętrznych, okna, wyłaz dachowy.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie:  

Drzwi zewnętrznych, okna, wyłaz dachowy  

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować należy drzwi kompletnie wykończoną wraz z okuciami/zamkami. 

2.1 Drzwi  

a)Drzwi zewnętrzne   jednoskrzydłowe drewniane zaopatrzone w przeszklenie (szkło 

bezpieczne), malowane proszkowo na kolor wg. projektu, wyposażone w zamek z wkładką, 

wymiary pobrać z natury przed montażem, ościeżnice metalowe 

b)okna drewniane 

Wymiary przed montażem pobrać z natury,  

kolor – biały 

szklenie zestawem dwuszybowym lub trzyszybowym 

szyba klasy min. P2,  k=1,1,okucia obwiedniowe  

 

e)Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

c) Właz  (dachowy) – wykonać należ nowy obity blachą powlekaną wymiary 60x80cm 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą. 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 Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem ościeżnicy należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica.. 

5.1.2. Stolarkę drzwiową należy zamocować zgodnie w wytycznymi podanymi przez producenta 

drzwi. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

–Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między 

ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

5.2. Właz kominiarski wykonać w miejscu wskazanym na projekcie, obić blachą 

5.3. Okna montować zgodnie z wytycznymi producenta  

6.  Kontrola jakości 

6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 

–sprawdzenie zgodności wymiarów, 

–sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka drzwiowa, 

–sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

–sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
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Drzwi  - szt. wbudowanej stolarki drzwiowej w świetle ościeżnic/szt. 

Właz – szt, okna – m2 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

–dostarczenie gotowych elementów  

–osadzenie  

–dopasowanie i wyregulowanie, 

–ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

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

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       

i odbioru balustrad . 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie balustrady 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST, poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1.Balustrada balkonowa 

Wykonanie i montaż  balustrad balkonowych montowanych bezpośrednio na ścianie budynku. Balustrady 

wykonać z kształtowników stalowych zimnogiętech np. rur kwadratowych 30x30x4mm oraz prętów 

kwadratowych 10x10mm zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo na kolor ciemno 

szary. Dopuszcza się wykonanie balustrad z rur okrągłych. Balustrady kotwić bezpośrednio w ścianie 

budynku.  

Istniejącą balustradę balkonową należy oczyścić i pomalować farbami do metalu po uprzednim 

zabezpieczeniu antykorozyjnym. Kolor dobrać analogiczny jak w balustradach projektowanych.  

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu dla tego typu robót, zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru. 

4.  Transport 

Stal i inne elementy balustrady  powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, tak 

aby  uniknąć trwałych odkształceń, uszkodzeń. Podczas składowania w/w elementów należy je 

zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. 

5.  Wykonanie robót 

5.1 . Montaż  balustrady 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.  Wykonane  balustrady 
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balkonowe montować bezpośrednio na ścianie budynku. Ma to na celu zabezpieczenie 

istniejących okien balkonowych.. Balustrady kotwić bezpośrednio w ścianie budynku.  

6.  Kontrola jakości 

 Kontrola przeprowadzana jest na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie 

zgodność z dokumentacją projektową. Stal użyta do balustrady musi posiadać zaświadczenie o jej jakości. 

Kontrole, wyniki badania materiałów, sposób montażu powinny być wpisane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru  gotowej zamontowanej balustrady jest - kg/m, pozostałe – m
2
 . 

8.  Odbiór robót 

8.1.Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją, jakości użytych materiałów, zachowania pionu i poziomu, zachowania wymiarów 

geometrycznych, zamocowania balustrady do podłoża, trwałości połączeń elementów balustrady 

wykończenia. Odbiór końcowy kończy się przejęciem balustrady do użytkowania lub protokołem  

stwierdzającym brak jej przejęcia do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 

należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

Wykonawca montażu balustrady  dostarczy inwestorowi: 

Gwarancje, atesty, certyfikaty  użytych materiałów. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem  balustardy (zakup 

materiałów, montaż balustrady ich wykończenie, obsługa transportowa oraz uporządkowanie 

stanowiska pracy po zakończeniu prac montażowych).  

10.  Przepisy związane. 

PN –89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne gatunki. 
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9. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE                                              

Roboty w zakresie chodników                                – kod CPV-45 23 32 22-1  

Roboty drogowe                                                      - kod CPV -45 23 31 40-2 

Roboty ziemne                                                         – kod CPV-45 11 10 00-8  

 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową opaski wokół budynku 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

 Opaski wokół budynku 

 

Zapisy szczegółowej specyfikacji technicznej należy rozpatrywać łącznie z częścią ogólną 

specyfikacji technicznej, oraz pozostałymi elementami dokumentacji technicznej. 
 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją  projektową  i poleceniami Inspektora Nadzoru IN).  

2.Roboty ziemne.  

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego  z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę 

robót. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów 

geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa o Geodezyjne i 

Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 15/91). 

  
Teren pod opaskę w miejscach wykopów i miejscach wskazanych w dokumentacji powinien być 

oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do ewentualnego 

późniejszego użycia przy umacnianiu skarp i zakładaniu trawników. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

 

Humus należy zdejmować mechanicznie. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające 

dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót, należy 

dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót. 

Podłoże  powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i zagęszczone do 

uzyskania następujących charakterystycznych wartości dla podłoża: 

 

Grunt w wykopach należy  zagęścić dla uzyskania nst. wskaźników 

                         

dla opaski  

      -minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 

        w górnej warstwie o gr. 20cm Is ≥ 0.97 
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3.Tyczenie  

W zakres robót wchodzą:  

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb 

pomiarów dodatkowymi punktami ,  

b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót ,  

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed  zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m.  

 

4.Materiały.  

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

przedstawi IN źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo-na żądanie– próbki 

do badań laboratoryjnych.  

Każdy rodzaj robót , w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

   

 Chodniki-opaska 

Podłoże pod opaskę powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i 

zagęszczone do uzyskania Is>=0.97.  

Płyty chodnikowe powinny być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolną od rys , z gładkimi 

powierzchniami bocznymi.  

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:  

-dla długości i szerokości + 3mm  

-dla wysokości +5mm  

Płyty chodnikowe powinna być wykonana z betonu klasy co najmniej 25.  

 

Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5% -wg PN-B-06250.  

Odporność  na działanie mrozu powinna być zgodna z wymaganiami  

normy PN-B-06250.  

Odporność jest wystarczająca, jeżeli po 50 cyklach zamrażania  i odmrażania:  

-próbka nie wykazuje pęknięć,  

-strata masy nie przekracza 5%,  

-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  

próbek nie zamrażanych nie jest większa niż 20%.  
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Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad.  

-piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać  

PN-79/B-06711, zawartość gliny <5%.  

-grunt stab. cem. Rm=1,5MPa wg BN-68/8933-08  

 

 

 Obrzeża 

Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy  

BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04.  

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 

Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać  

wartości podanych w normie BN-80/6775-03.03.  

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości  

-dla długości+ 8mm  

-dla wysokości i szerokości+ 3mm  

 

Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność  

na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie 

powinna być większa niż 5%.  

Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.  

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108.  

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić 

ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

 

Wykonanie robót 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i porzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej. 

Wskaźnik zagęszczania koryta nie powinien być mniejszy niż przewiduje Norma i wg normalnej 

metody Proctora. 

Podbudowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 

Płyty układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 

mm . Płyty należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu  szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni..  

Nawierzchnie z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – mogą być zaraz oddana 

do użytkowania. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z płyt  polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg niniejszej specyfikacji 

technicznej: 

 Pomierzenie szerokości spoin 

 Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 

 Sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin, 

 Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m
2
 ułożonych ciągów pieszo – jezdnych i w miejscach wątpliwych jednak nie rzadziej niż 

raz na 50m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać  1,0 cm.  

Sprawdzenie przekroju porzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 

każde 150 do 300 m
2
 ułożonych ciągów pieszo –jezdnych i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż raz na 50m. Dopuszczalny odchylenie od projektowanego profilu wynoszą   0,3 % 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż raz na 50m. Odchylenia od projektowanej 

niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3cm. 

 

5.Sprzęt.  

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować  

( pod względem rodzajów, ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości 

robót.  

6.Transport.  

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

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca 

będzie usuwać  

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

7.Kontrola jakości robót  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji zamawiającego 

programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 

zapewnić odpowiedni , zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając 
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personel , laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót.  

 

8.Obmiar robót.  

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go 

o terminie i zakresie obmierzanych robót.  

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 

zakryciu-przed ich zakryciem.  

 

9.Odbiór robót.  

Roboty podlegają nst. etapom odbioru:  

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

-odbiór częściowy  

-odbiór ostateczny  

-odbiór pogwarancyjny  

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia.  

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium zmawiającego 

własnym sprzętem , na próbkach pobranych przez wykonawcę w obecności IN w miejscach 

przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN.  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych         z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych    w okresie gwarancyjnym.  

10.Podstawa płatności.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  

11.  Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
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PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i    

                                   badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

                                    i wytrzymałościowych. 

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

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-1112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-1113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-C-4024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport 

PN-S-4001:1967 

  

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych 

PN-S-6025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

PN-S-6504:1961 

  

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

PN-C-6170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

BN-68/8931-04 

  

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 

 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 BN-68//8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
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10.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                          
INSTALACJA ODGROMOWA  

1.WSTĘP. 

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne‖ 

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji odgromowych przedstawione zostały w 

SST 01 „ Wymagania ogólne" 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót ' Wymagania 

Ogólne" . 

Do wykonania projektowanej instalacji odgromowej należy użyć: 

- drut odgromowy FeZn fi 8mm 

- uchwyty odstępowe z przystosowane do nitowania lub przykręcania 

- złącza rynnowe 

- złącza krzyżowe 

- rury osłonowe izolacyjne fi 32mm zgodne z normą PN-EN-62305-3 

- uchwyty do montażu rur na ścianie 

- puszki p.t. odgromowe 

- złącza kontrolne 

- uziomy prętowe, składane 

- bednarka FeZn 25x4 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 

" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 

" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Instalacja odgromowa w części projektowanej składa się z: 

- zwodów poziomych na uchwytach odstępowych mocowanych do powierzchni dachu 

- przewodów odprowadzających 

- przewodów uziemiających 

- uziomów sztucznych pionowych wielokrotnych pogłębianych w gruncie do 3,5m 

- uziomów sztucznych poziomych FeZn 25x4mm 

- zacisków kontrolnych umieszczonych w dedykowanych puszkach p.t. 

 

a/ zwody poziome wykonać w na dachu drutem FeZn fi 8mm 

b/ zwody poziome wykonać na kominach  

c/ przewody odprowadzające z drutu FeZn fi 8mm na ścianach budynku w rurach izolacyjnych 

fi32 prowadzonymi w bruzdach p.t. 

d/ uziomy pionowe wielokrotne z wyprowadzonymi przewodami uziemiającymi FeZn25x4mm 

e/ uziom poziomy układać w gruncie na głębokości min 0.6m w odległości min.1m od budynku 

f/ połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie 

 

Uziom pionowy wielokrotny łączyć z szyną GSU przy rozdzielnicy głównej,  połączyć z szyną PE 

rozdzielnicy przewodem FeZn fi 8mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej 

wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne‖. 
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Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 21 –„Odbiory 

instalacji i niezbędne protokoły‖. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej   wykonania robót w obiekcie STO 

–„Wymagania Ogólne" 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 

STO – „Wymagania Ogólne‖ 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO 

–„Wymagania Ogólne‖ 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych przy instalacjach odgromowych: 

 
- PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Uziemienia i przewody 

- PN-IEC 62305 – Instalacje odgromowe 
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SST 10. Odbiory instalacji i wymagane protokoły 
  
Badania i pomiary odbiorcze dotyczące instalacji lub urządzeń elektrycznych mają  potwierdzić 

ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań odbiorczych 

obejmuje co najmniej następujących prób i sprawdzeń. 

-sprawdzenie dokumentacji 

-oględziny instalacji(urządzenia) 

-próby i pomiary parametrów 

-sprawdzenie funkcjonalne działania i /lub układu 

 

Procedury odbiorów poszczególnych robót 

 

1.ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

Odbioru między operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego 

pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników , którzy uczestniczyli 

w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może uczestniczyć 

przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora. 

Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z  

projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach 

międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony 

protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych 

robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac.  

Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy. 

2.ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu 

robót zleconych jednemu pośród wykonawców (podwykonawców) 

Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie ,w obecności inwestora. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z 

odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać 

do dziennika budowy, w tym również wyniki oceny jakości. Częściowy odbiór powinna 

przeprowadzić komisja powołana przez inwestora /zamawiającego/.W skład komisji  

powinni wchodzić    przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, 

kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru częściowego należy 

spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone  

terminy ich usunięcia.  Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku  

budowy. 

3.ODBIÓR KOŃCOWY 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza 

inwestorowi instalację do końcowego odbioru. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora. 

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje 

-sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 

-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, projektem instalacji, przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

-oględziny instalacji, 

-badania i próby po montażowe, 

-próby rozruchowe, 

-sporządzenie protokołu odbioru. 
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Dobór właściwej metody pomiarów 

Zastosowana metoda wykonywania  pomiarów  powinna     być  metodą najprostszą, 

zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów 

wynika ze  znajomości  obiektów mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej  

obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewnić wiarygodność ich 

przeprowadzania     (wzorce,     metodyka,     kwalifikacje     wykonawców,     protokoły). 

Zastosowanie nieprawidłowej  lub mało znanej metody i niewłaściwych przyrządów  

pomiarowych  może  być  przyczyną zagrożenia   ,   w  następstwie   dopuszczenia  do 

użytkowania    urządzeń ,    które     nie     spełniają    warunków     skutecznej     ochrony 

przeciwporażeniowej. 

Zasady wykonywania pomiarów 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać osoby wyłącznie posiadające aktualne 

zaświadczenia  kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca 

pomiary może korzystać z osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz 

musi ona być przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Przy   wykonywaniu   wszystkich   pomiarów   odbiorczych   i   eksploatacyjnych  należy 

przestrzegać następujących zasad: 

a/ pomiary powinny być wykonane w warunkach identycznych lub zbliżonych do  

warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji, 

b/ przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 

przyrządów (kontrola, próba itp.) 

c/ Przed    rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla  

stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości 

połączeń. 

d/ przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną 

celem poprawnego sposobu wykonania badań. 

 

 

 



 65 

 


