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KODY    CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  

ROBOTY BUDOWLANE 

1. 45000000-7   - Roboty budowlane; 

2. 45110000-1  - Roboty rozbiórkowe – demontaŜowe; 

3. 45111111-9  - Roboty w zakresie burzenia 

4. 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty; 

5. 45324000-4 - Tynkowanie; 

6. 45262000-1 -Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe; 

7. 45262320-0    - Wyrównywanie; 

8. 45262423-2 - Wykonywanie pokładów; 

9. 45262321-7  - Wyrównywanie podłóg 

10. 45431100-8   -Kładzenie terakoty 

11. 45223100-7 -MontaŜ konstrukcji metalowych; 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-OO.OO. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Kody CPV 

45000000-7  - Roboty budowlane 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 0. Wymagania ogólne 

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach: "Projekt remontu tarasu, schodów zewnętrznych, części elewacji Pawilonu 

laboratoryjnego przy ulicy Czerwonego Krzyza 5/9” 

Zakres robót obejmuje obejmuje wykonanie schodów stalowych, częściowe zamurowanie otworu 

drzwiowego, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w  budynku oraz docieplenie fragmentu daszku i 

ścian zewnętrznych metodą bezspoinową w celu ograniczenia energochłonności budynku, 

podniesienia komfortu cieplnego obiektu, a takŜe powstrzymania dalszej destrukcji ścian zewnętrznych 

elewacji budynku. Po wykonaniu ocieplenia obiekt uzyska nową kolorystykę. 
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Dane techniczno – ekonomiczne: 

 

Długość budynku   52,79 m 

Szerokość  budynku   18,82 m 

Wysokość            9,03 m 

Ilość kondygnacji                2 

1.0.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 

1.0.3. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
 Specyfikacjami Technicznymi: 

ST - 00.00. Wymagania ogólne 

ST - 01.01. Roboty rozbiórkowe,  

ST - 01.02 Roboty ogólnobudowlane. 

ST - 01.03 Wyprawa elewacyjna. 

ST - 01.04 Roboty blacharskie. 

ST - 01.05 MontaŜ elementów metalowych. 

ST - 01.06 Roboty posadzkarskie. 

1.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

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

Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.0.5. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji: 

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy 

Przekazanie placu budowy: 

Inwestor przekaŜe plac budowy Wykonawcy  

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zawiadomienie właściwych organów: 

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków 

Ze względu na specyfikę obiektu: 

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych 

robót. 

Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umoŜliwiające bezpieczne prowadzenie remontu. 
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1.0.6. Obowiązki Wykonawcy 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 

robót w czasie trwania  budowy.  Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca 

zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania 

robót - zaakceptowany przez Inwestora. 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  

Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 

końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy. 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

A) Zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   substancjami,   a   w   szczególności:    paliwem,   

olejem, chemikaliami. 

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

C) MoŜliwością powstania poŜaru 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i 

instalacje przed uszkodzeniem. 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

1.0.7. Materiały i sprzęt 

Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne  z  dokumentacją 

projektową  i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do uŜycia, oraz akceptację inspektora nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 

przydatność do robót. Składanie materiałów wg  asortymentu z zachowaniem  wymogów  

bezpieczeństwa  i  umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do 

wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, 

PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

1.0.8. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   KaŜdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
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obciąŜeń osi pojazdów. 

1.0.9. Wykonywanie robót 

Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie z obowiązującymi  

normami, dokumentacją i ST, a takŜe  wymaganiami technicznymi  la  poszczególnych  rodzajów 

robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 

rodzajów  robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca   ustanawia   Kierownika   budowy  posiadającego   przygotowanie  zawodowe  do   

pełnienia samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   

kontroli   robót budowlanych). 

1.0.10. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

•••• dziennik budowy, 

•••• księgę obmiarów, 

•••• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

•••• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

•••• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

•••• protokołów odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 

przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 

obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego przysługuje takŜe: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- autorowi projektu, 

-  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 

 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę 

obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią 

podstawę do obliczeń. 

1.0.11. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny 

jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego 

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót 
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zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie, 

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

- wykaz środków transportu, 

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

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych   na   budowę   

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości,  

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem.  

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 

wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciąŜają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i 

spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

1.0.12. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 

jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary 

skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów 

lub dołączone do niej w formie załącznika. 

1.0.13. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 

zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
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Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 

wad ujawnionych w tym okresie. 

1.0.14. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty:  

- dokumentację podwykonawczą, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,  

- sprawozdanie techniczne,  

- dokumentację podwykonawczą,  

- operat kalkulacyjny.  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

1.0.15. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku 

budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót 

przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy 

odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i 

jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny 

stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 

dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  projektowej 

w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się 
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odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 

eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 

- to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane 

są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 

poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 

prawidłowego wykonania robót. 
1.0.16. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z 

dokumentami umownymi według następujących sposobów: 

rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

określonych na podstawie umowy, 

rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości 

robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 

dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego 

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty 

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

-  wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

 technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie 

elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 

oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 

socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych. 

Oznaczenia: 
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ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

m3 - metr sześcienny, 

m2- metr kwadratowy, 

Szt. - sztuka, 

kpl. - komplet, 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.01. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV  

 

45110000-1         Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
    budowlanych 
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1.1. Roboty rozbiórkowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 

1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z rozbiórką, demontaŜem stolarki budowlanej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,  

związanych z robotami pod nazwą "Projekt remontu tarasu, schodów zewnętrznych, części elewacji 

Pawilonu laboratoryjnego przy ulicy Czerwonego Krzyza 5/9” 

 

1.1.2. Zakres robót  

Przewiduje się demontaŜ: 

• wszystkich istniejących obróbek blacharskich; 

• istniejących warstw wykończeniowych schodów zewnętrznych oraz tarasu; 

• balustrad na schodach zewn.  i tarasie; 

 

1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy, stal. 

 

1.1.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

 

1.1.5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowawczy. Odwiezienie 

materiałów z rozbiórki z terenu budowy na lokalne składowisko odpadów. Nie naleŜy uŜywać gruzu do 

ponownego uŜycia. Transport złomu stalowego i gruzu. 

 

1.1.6. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem   mechanicznym   ręcznym. Przy rozbiórkach 

konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP wykonać stosowne 

zabezpieczenia. 

1.1.7. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu 

 

1.1.8. Jednostka obmiaru 
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Jednostką obmiarową robót jest: 

- rozbiórka obróbek blacharskich - m2, 

- demontaŜ rynien, instalacji odgromowej - m, 

- rozbieranych konstrukcji betonowych i ściennych - m3, 

- odbitych powierzchni tynków - m2, 

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z  jednostkami podanymi w przedmiarze 

robót. 

 

1.1.9. Odbiór robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

 

1.1.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie ksiąŜki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowi  obejmuje : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- demontaŜ lub rozbiórkę, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), 

- wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki pokryć dachowych (papy), 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

1.1.11. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

Kod CPV 

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu 

45262520-2  - Roboty murarskie 
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1.2. Roboty  betonowanie. 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 

ogólnobudowlanych związanych z zadaniem pod nazwą "Projekt remontu tarasu, schodów 

zewnętrznych, części elewacji Pawilonu laboratoryjnego przy ulicy Czerwonego Krzyza 5/9” 

1.2.2. Zakres robót 

Roboty związane z betonowaniem i zbrojeniem występują: 

- wykonanie posadzek na tarasie i schodach zewn. 

 

1.2.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót murarskich powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

Materiały przewidziane do wykonania robót określone w dokumentacji projektowej: 

- polimerobeton; 

- siatka stalowa; 

- płytki gresowe; 

- płytki klinkierowe; 

- izolacja ciągła Superflex. 

Dostarczone na teren budowy beton powinny posiadać atesty producenta potwierdzające ich 

parametry. 

1.2.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  

zawartym  w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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1.2.5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 

ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.2.6. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

1.2.7. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny dotyczyć: 

1. materiałów, 

- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań, 

- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, zagęszczenia i 

pielęgnacji, 

- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

 

Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub 

świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Tabele dopuszczalnych odchyłek 
 

Odchyłki wymiarowe ułoŜonego zbrojenia nie powinny być większe od podanych niŜej. 
 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów szkieletów wiązanych: 
a). w dł. elementu 
b). w szerokości (wysokości) elementu 
 
W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i 
strzemion: 
a). przy śr. d<20 mm 
b). przy śr. d>20 mm 
W połoŜeniu odgięć prętów  
W grubości warstwy otulającej 
 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów 
 

 
+/- 10 
+/- 5 
 
 
+/-  10 mm 
+/-  0,5 d 
+/-  2 d 
+/-  10 mm 
0 
 
+/-  25 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu 

konstrukcji z betonu 
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DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE DESKOWAŃ I RSZTOWAŃ STOSOWANYCH PRZY 
WYKOANIU KOMNSTRUKCJI Z BETONU 
 
Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka 

od wymiarów 
projektowanych w mm 

1 2 
W odległości między podporami zginanych elementów 
deskowania i w odległości między tęŜnikami usztywniającymi 
stojaki rusztowań: 
a). na 1 m dł. do  
b). na całe przęsło nie więcej niŜ 
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia 
płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się: 
a). na 1 m szerokości, nie więcej niŜ: 
b). na całą wysokość konstrukcji nie więcej niŜ: 
- w fundamentach 
- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących 
stropy monolityczne 
Przemieszczenie oso deskowania od projektowanego połoŜenia 
nie więcej niŜ:  
a). w fundamentach 
b). w ścianach, słupach, belkach , podciągach i łukach 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony 
stykania się z betonem (przy sprawdzaniu łatą dł. 2 m) 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  
a). na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b). na całą płaszczyznę 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
 
 
+/-  25 
+/-  75 
 
 
+/-  5 
 
+/-  20 
 
+/-  10 
 
 
+/-  15 
+/-  10 
 
+/- 3 
 
+/- 5 
+/- 15 
+/- 20 
+/-  8 
 

1.2.8. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Jednostką obmiarową robót murarskich jest 1m2 muru. 

Jednostką obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 

1.2.9. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 

Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montaŜowych". 

1.2.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksiąŜki obmiarów, 

sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa 
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obejmuje: 

1. przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- wykonanie prac naprawczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

1.2.11.  Przepisy związane 

 

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

 PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze; 

PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, 

Arkady 1990 r. 

śenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.03. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

           WYPRAWA ELEWACYJNA 

Kod CPV 

45324000-4 Tynkowanie 

45262320-0 Wyrównywanie 

45262423-2 Wykonywanie pokładów 
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1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz wyprawą elewacyjną 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. W. i O. R. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem docieplenia ścian budynków z wykonaniem wyprawy elewacyjnej związanych z 

robotami pod nazwą "Projekt remontu tarasu, schodów zewnętrznych, części elewacji Pawilonu 

laboratoryjnego przy ulicy Czerwonego Krzyza 5/9” 

 

1.3.2. Zakres 

Na odcinku elewacji wskazanej w części rysunkowej projektu naleŜy wykonać nową siatkę 

tynkarską i oraz wyprawę tynkarska akrylową. Strukturę tynku oraz kolor  dostosować do tynku 

istniejącego. 

1.3.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania 

ogólne" Materiały stosowane do wykonywania powinny 

mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

Materiały przewidziane do wykonania robót określone w dokumentacji projektowej: 

- zaprawy klejowo-szpachlowe do zatapiania siatki z włókna szklanego; 

- tynk akrylowy;  

- zaprawy tynkarskie naprawcze wapienno-cementowe; 

- siatka z włókna szklanego 145g/m2;    

 

1.3.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
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1.3.5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów 

i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

1.3.6. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montaŜu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada  się zaprawę lub masę 

klejącą i  rozprowadza się ją równomiernie pocą ze stali nierdzewnej (np. "zębatą" o wielkości 

zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału  klejącego  na  powierzchni  nieco  większej  

od  przyciętego  pasa  siatki  zbrojącej.   Na  tak przygotowanej warstwie natychmiast rozłoŜyć 

siatkę zbrojącą i zatapiać w niej przy uŜyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 

klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę 

zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez 

producenta przyjętego systemu. 

Siatkę zbrojącą naleŜy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 

siatki zbrojącej  podaje  systemodawca  w  specyfikacji  technicznej  sytemu),  względnie 

wyprowadzić pozo krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałoŜeniu siatki w pobliŜu 

haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie 

klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę naleŜy 

ściąć po dolnej krawędzi listwy. Zabezpieczenie - wtopienie dodatkowej siatki warstwą materiału 

klejącego w obszarze parteru. 

 

I.1 Wyprawa zewnętrzna 

I.1.1 Podkład tynkarski 

Zgodnie z przyjętym system ociepleń (w niektórych systemach zalecane jest uprzednie 

naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego). 

I.1.2 Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej uŜywa się fabrycznie przygotowanych 

produktów, zdefiniowanych w dokumentacji projektowej i dokumencie normatywnym dla 

danego zestawu wyrobów. 

Wierzchnią wyprawę tynkarską naleŜy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy 

zbrojonej, nie wcześniej jednak niŜ po 48 godzinach. 

Wyprawy tynkarskie mogą posiadać róŜne faktury zgodne z kartami technicznymi i 

próbkami producenta. Malowanie elewacji naleŜy wykonywać na tynkach dobrze 

wyschniętych. Malowanie tynków mineralnych wykonać farbami fasadowymi 
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rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu. Kolorystyka elewacji 

powinna być utrzymana w barwach przewidzianych w dokumentacji kolorystyki 

II.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych  

II.2.1 informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków 

Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygłodzenia powierzchni 

wyprawy rozróŜnia się odmiany i kategorie tynków podane w tabeli nr 6.3.1 Do odmian 

tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe 

(kot. 0, I, la) wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą 

być takŜe tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kot. II, III) mogą być 

wykonywane jako dwu- lub trojwarstwowe. W przypadku podłoŜy o dobrej 

przyczepności tynki te mogą być wykonywane takŜe jako jednowarstwowe. Tynki 

doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trojwarstwowe o kategoriach IV i IV. Jednak 

biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz dopuszczalne odchylenia równości powierzchni 

wyprawy, kategoriom tym odpowiadają takŜe jednowarstwowe tynki gipsowe. 

Tabela nr VI.3.1. Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, no podstawie 
normy PN-70/ B-101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 

Odmiana tynku 

rapowane 

Kategoria tynków  Wygląd powierzchni 
 
 
 

Tynki surowe 0 

Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami 
kielni i moŜliwymi niewielkimi prześwitami 
podłoŜa 

Tynki surowe wyrównane 
kielnią 

I Bez prześwitów podłoŜa, większe 
zgrubienia wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównano 

Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 

Tynki pospolite 
dwuwarstwowe 

II 1) Równo, ale szorstka 

Tynki pospolite 
trójwarstwowe 

III1) 2) Równo i gładka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf Równo, bardzo głodka, 
matowa, bez widocznych 
ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw Równo, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 
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1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoŜe o dobrej 
przyczepności (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moŜe być 
uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoŜe, tj. bez obrzutki jak przy tynkach 
jednowarstwowych (przyp. normowy). 
2) Do kategorii tej zalicza się takŜe tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 

II.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków 
strukturalnych  

Źródło: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", tom I "Budownictwo 
ogólne", część 4, Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, Warszawo 1990., pkt24.3.8. 

Odbiór tynków o fakturze specjalnej,  p  1.  (str.  22)  -  "wymagania dotyczące powierzchni 
tynku, płaszczyzny,  odchylenia  krawędzi  od  linii  prostej,  odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  
od  kierunku pionowego i poziomego oraz odchylenia przecinających się płaszczyzn" naleŜy 
przyjmować wg p. 24.2.7.2, tzn... wg tablicy24-l,str. 20 Dopuszczalne odchylenia dla tynków 
zwykłych wewnętrznych (wg PN-70JB-1 0100). 

 

Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku Kategoria 
Tynku 
 
 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi 
od linii prostej 
 
 

Pionowego Poziomego 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszayzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 
 

 

 

III nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie 
nie większej niŜ 3 
no całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej niŜ 
4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6 mm w 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm no 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niŜ 3 
mm no 1 m 

IV 
IV f 
IV w 

nie większe niŜ 2 
mm i w liczbie 
nie większej niŜ 2 
no całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 1,5 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niŜ 
3 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm no 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niŜ 2 
mm na 1 m 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

1.3.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST naleŜy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i 

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
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pomiarów. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: 

- wykonania warstwy zbrojonej, 

- wykonania wyprawy tynkarskiej, 

- wykonania malowania. 

Kontrola przygotowania podłoŜa polega na sprawdzeniu czy podłoŜe zostało oczyszczone, 

zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 

siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, 

równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem 

do dalszych prac. Kontroli podlega równieŜ prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 

newralgicznych elewacji (naroŜy zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, 

podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku 

warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 

nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do równości powinny być 

zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 

sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi naleŜy przyjąć: 

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3 mm i w liczbie 

nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 

– odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m 

i nie więcej niŜ 30 mm na całej wysokości budynku, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 

wysokości kondygnacji – l0 mm, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niŜ 30 mm na całej wysokości 

budynku, 

– odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niŜ 7 mm. 

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, 

braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia. Powinna ona  charakteryzować się jednorodnością i  niezmiennością barwy  i 

faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 

rozproszonym z odległości> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od 

płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 

technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
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1.3.8. Jednostka obmiaru 

m2 - wykonanego kompletnego ocieplenia łącznie z wyprawą elewacyjną i malowanych 
powierzchni. 

1.3.9. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

1.3.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie ksiąŜki obmiarów, 

sprawdzonej i 

podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej, 

- malowanie elewacji 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

1.3.11. Przepisy związane 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

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

roku z późniejszymi zmianami. 

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

dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - 

aktualizacja z dn.27.05.2004 r. 

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "ZłoŜone systemy izolacji 

cieplnej Z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

- ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobów do wykonywania ocieplen z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia 
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Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUATT 15/V.07/2003 - "Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" - 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 

r. 

- ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 

195, poz. 2011). 

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

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady - 1990 r. 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych ITB część B zeszyt 4 Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-04. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BLACHARSKIE 

KOD CPV 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć 

konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
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1.4. Wykonanie robót blacharskich  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.4.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania obróbek blacharskich, 

związanych z robotami pod nazwą "Projekt remontu tarasu, schodów zewnętrznych, części 

elewacji Pawilonu laboratoryjnego przy ulicy Czerwonego Krzyza 5/9” 

 

1.4.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie 

- obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk ; 

 

1.4.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Przewidziane materiały do zabudowy: 

– blacha tytan-cynk o grub. g=0,55 mm do obróbek blacharskich; 

1.4.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

1.4.5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora. 

1.4.6. Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogólne" 

1.4.6.1. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o grub. 0,55 mm muszą być zamontowane w 

sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody pozo powierzchnię elewacji. NaleŜy je tak 

ukształtować, oby ich krawędź oddalona było od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie naleŜy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 

sposób zapewniający we wszystkich fazach proc naleŜytą ochronę powierzchni przed wodami 

opadowymi i spływającymi. 

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio no cienkowarstwowy element 

wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 

materiałów o innej rozszerzalności wykonać z uŜyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 

uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów 

podanych przez producenta systemu. 

1.4.7. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 

wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków, 

sprawdzenia jakości robót blacharskich. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy - obróbki blacharskie powinna być 

przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 

wymaganiami normy PN- 80/B-10240. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania   

z   powołanymi   normami   przedmiotowymi   i   wymaganiami   specyfikacji.    Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

D) w  odniesieniu   do   prac  zanikających  (kontrola   międzyoperacyjna)   -   podczas   

wykonania   prac montaŜowych, 

E) w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem 

rynnowym (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 

Kontrola wykonania instalacji odgromowej polega na sprawdzeniu prawidłowości montaŜu 

wsporników przelotowych i naciągowych instalacji odgromowej, złączy przelotowych, krzyŜowych, 

rynnowych, złączy kontrolno-pomiarowych i montaŜu osłon. Po wykonaniu instalacji naleŜy 

wykonać pomiary kontrolne skuteczności instalacji. 

1.4.8 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - Obróbki blacharskie - m2, 

1.4.9. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" Kierownik 

budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

1.4.10. Podstawa płatności 

1.4.10.1. Obróbki blacharskie 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

1.4.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty 

producenta
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.05. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

 MONTAś KONSTRUKCJI METALOWYCH 

KOD CPV 

45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych 
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1.5. Stolarka budowlana - montaŜ okien i konstrukcji metalowych 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000 "Wymagania ogólne" 

1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montaŜu konstrukcji 

metalowych w zakresie robót pod nazwą "Projekt remontu tarasu, schodów zewnętrznych, części 

elewacji Pawilonu laboratoryjnego przy ulicy Czerwonego Krzyza 5/9” 

1.5.2. Zakres 

– montaŜ balustrad stalowych. 

1.5.3. Materiaty 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 

I. Balustardy stalowe. 

 Po skuciu warstw wykończeniowych naleŜy wyciąć istniejące balustrady, przyspawać 

marki do mocowania, ocynkować i zamontować ponownie. 

II. Łączniki: 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na kotwy 

Wszystkie, łączniki winny być cechowane. 

1.5.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

1.5.5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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1.5.6 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami, które 

pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu stolarki okiennej i 

drzwiowej zarówno wykonanej z drewna, PCV. Właściwy montaŜ ma bardzo istotny wpływ na 

ich późniejsze funkcjonowanie i uŜytkowanie.  

MontaŜ elementów stalowych 

MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu  

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

 

 1.5.7 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola montaŜu elementów stalowych polega na sprawdzeniu: 

Rodzaj odchyłki 

Nieprostoliniowość 

Element konstrukcji Pręty, blachownice, słupy, części konstrukcji 

Dopuszczalna odchyłka 0,001 długości lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta 

0,002 długości lecz nie więcej niŜ 10 mm 

Odchyłki płaskości ścianek środników  

2 mm na dowolnym odcinku 1 000 m 

Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niŜ 5 mm 

Przesunięcie środnika 0,006 wysokości  

Wygiecie srodnika 0,003 wysokości 

 

Długość elementu 

Wymiar nominalny mm dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

 

 

przvłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 

500-1000 1,0 2,5 

1000-2000 1,5 2,5 

2000-4000 2,0 4,0 

4000-8000 3,0 6,0 

1.5.8. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne” 

kg – konstrukcje stalowe 

(m2) powierzchni cynkowanej 
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1.5.9. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O 

1.5.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie ksiąŜki obmiarów, 

sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa 

obejmuje: 

Konstrukcje stalowe (kg.) : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie robót montaŜowych  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

1.5.11. Przepisy związane 

PN-77/B-02011        ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem 

Instrukcja ITB 224  Wymagania techniczno-uŜytkowe dla lekkich ścian 

osłonowych w budownictwie ogólnym 

PN-8-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

 wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych 

 stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 

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

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Remont pokrycia dachowego i tarasu 
 Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski 35 

    

  SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.06. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

 

Roboty posadzkarskie 

 

 KOD CPV 

 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

45431100-8 Kładzenie terakoty (gresu) 
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1.6. Roboty wykończeniowe. 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

1.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania  i odbioru robót posadzkarskich 

związanych z robotami pod nazwą  "Projekt remontu tarasu, schodów zewnętrznych, części 

elewacji Pawilonu laboratoryjnego przy ulicy Czerwonego Krzyza 5/9” 

1.6.1. Zakres 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie prac niŜej opisanych. 

Płyty schodów zewnętrznych oraz tarasu pokryć izolacją ciągłą Superflex 10. 

Posadzkę z polimerobetonu zbroić siatką posadzkową i wylać w spadku zgodnie z 

częścią rysunkową projektu. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości posadzkę pokryć 

płytkami gresowymi antypoślizgowymi na zaprawie mrozoodpornej. Stosować fugę 

silikonową lub silikonowo-akrylową, wodoszczelną odporną na powstawanie grzybów i 

pleśni 

1.6.2. Materiały. 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00 

„Wymagania ogólne” Materiały stosowane do wykonywania powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

polskich norm, na opakowaniach powinny znajdować się termin przydatności do 

stosowania 

Płytki gresowe mają spełniać następujące wymagania: 
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- nasiąkliwość wodna poniŜej 0,5%; 

- ścieralność wgłębna max. 175mm3; 

- odporność na plamienie min. klasa4; 

- twardość płytek min. Klasa 7; 

- właściwości antypoślizgowe R10 

1.6.3. Sprzęt 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej.    

1.6.4. Transport 

        Transport podnośnika i materiałów słuŜących do jego montaŜu moŜe być dowolny pod 

warunkiem, Ŝe nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich jakości. 

1.6.5. Wykonanie robót 

           Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. Wymagania te dotyczą 

następującego zakresu: 

 Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać właściwego wypoziomowania warstw 

posadzek . Podkład powinien być  oddzielony  od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem izolacyjnym ze spienionego polietylenu. Podkład powinien mieć powierzchnięrówna 

stanowiącąpłaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. NaleŜy 

przewidzieć następujące dylatacje podkładu: 

- szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku; 

- szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku oraz w miejscach styku róznych 

konstrukcji podłóg; 

- szczeliny przeciwskurczowe dzielące posadzkę na pola o powierzchni nie większej niŜ 36m2, przy 

długości boku prostokąta  nie przekraczającej 6m, powinny być wykonane przez nacięcie piłą 

na głębokość 5mm. 

Warstwy posadzek wykonać w relacji do istniejących posadzek sąsiednich. Do 

przyklejania płytek stosować mrozoodporną elastyczną zaprawę klejową produkowaną w 

postaci  suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosować mrozoodporną zaprawę 

mineralną  produkowaną w postaci  suchej mieszanki wysokiej jakości cementu, kruszywa 

pigmentów i dodatków uszlachetniających.Spoiny mają przebiegać prostoliniowo.Posadzka 

powinna być czysta.Ewentualne zabrudzenia zaprawą naleŜy wykonać niezwłocznie, w czasie 
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układnia płytek.  

1.6.7. Kontrola jakości robót 

Osadzanie elementów montaŜowych naleŜy wykonać  ściśle wg instrukcji producenta, po 

sprawdzeniu wszelkich wymaganych atestów dopuszczających element wyposaŜenia do 

bezpiecznego uŜytkowania. 

1.6.8. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej 

1.6.9. Odbiór. 

Ogólne wymagania podano w w ST kod CPV 45000000-1 ”Wymagania ogólne”.  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 

Dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów 

częściowych, oglądu, wpisów  do Dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 

projektową i STW i OR 

1.6.10 Podstawa płatności. 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z  wymaganiami podanymi w punkcie 9 Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w  

niniejszej specyfikacji. 
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