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UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z 
nazwy zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub 
ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów 
technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z 
art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim 
przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, 
potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do 
wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy. 
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1. WSTĘP 
 
1.1 PRZEDMIAR I ZAKRES ROBÓT 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
przebudowy elewacji istniejącego budynku biurowego w Sulechowie ul. Poznańska 
18.  

Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 
-właściwości materiałów; 
-sposobu i jakości wykonania robót; 
-oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru  
robót. 
   Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na 
podstawie: 
-projektu budowlano-wykonawczego; 
-przedmiaru robót. 

 
1.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
 
          Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim 

przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu 
i technologii wykonania robót. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić 
szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej 
oraz przepisów z tym związanych. 

 
1.1.2. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
 
          Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie 
jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 
należy w szczególności: 

          -zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych 
specjalnościach, 

          -realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy 
określonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego 

 
1.1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 
          Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej 

przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w 
szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją opracowaną w 
następującym zakresie: 

  
a) P.B. Architektura 
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b) Przedmiar robót 
 
1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY 
 
          Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa 

Budowlanego), 
c) Polskich Norm,  
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących 

wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
1.1.5. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE 

PRZEDMIARU 
 
        Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów 

rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót 
budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac 
opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące 
opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne 
wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres 
robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 

 
1.1.6.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
        Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres 

robót oraz niezbędne dokumenty, w tym w szczególności:                    
 

1) umowa, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3) oferta wykonawcy, 
4) przedmiary robót, 
5) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
6) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
7) zapisy w dzienniku budowy. 
 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i 
zastosowanych materiałów z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako 
podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez 
Wykonawcę wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w wymaganiami. 
Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa 
zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po 
zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 
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1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY 
 
      Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed         
      rozpoczęciem budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego   
      zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 
 

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów 
składowych, budynków tymczasowych i barakowozów a także 
zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla 
potrzeb budowy i zaplecza należy opomiarować, 

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i 
zaplecza, 

4) ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, 
socjalnych i magazynowych. Należy przygotować na placu budowy 
pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz 
pracowników budowlanych oraz magazyny i place składowe, 

5) zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. 
elementów wg potrzeb, 

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 

    Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Umowy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania 
placu budowy, który powinien zawierać: 
-plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat) 
-schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii      
elektrycznej, 
-projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty 
czerpalne, wodomierz). 
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez 
Inwestora. Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega 
ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty 
związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu 
budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z 
projektem. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, 
zieleń itp. są uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiązany 
jest podczas przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację 
uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej dokumentacji 
przekazać dla zamawiającego. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i 
przygotowanie przez Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem 
technicznym oraz socjalnym dla pracowników. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed 
rozpoczęciem jak i w trakcie realizacji robót właściwych pod względem BHP 
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warunków pracy.  Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić 
w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być 
sporządzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawą z dnia 
07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami/. Zakres i formę „Planu” określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126/. 
W „Planie” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia wymienione w 
projektach budowlanych realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na 
budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 
 

1.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE 
 
a) do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do 

świadczeń umownych nawet w przypadku jeśli nie są wymienione w 
umowie, a w szczególności: 

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2) utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
3) pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem 

przyrządów,  
4) działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
5) oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
6) doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
7) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
8) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
9) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
10) zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
11) usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 

wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
12) usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
 
b)  do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
1) działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
2) nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w 

ramach umowy o podwykonawstwie, 
3) działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 

przedsiębiorstw, 
4) specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek 

warunków atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych, 
5) specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych 

przez zleceniodawcę, 
6) ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia 

komunikacji na budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli 
pomocniczych i oświetlenia, 

7) działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i 
zabytków, 

8) usuwanie przeszkód, 
9) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, 

roślin itp. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w Cenie Umowy. 
 

2. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość mate-
riałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 

 
3.2. BADANIA I POMIARY. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST , stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora. 

 
3.3.DOKUMENTY 
 
DZIENNIK BUDOWY 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
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prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez 
przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
– terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

oraz przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych końcowych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody oraz  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, 

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

– dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia   
   robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie 
przedstawionych zagadnień. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
 Dokumenty laboratoryjne 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO W SULECHOWIE UL.POZNAŃSKA 18 

 

   10   

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się również nastepujące dokumenty : 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
4. ODBIÓR ROBÓT 
 
4.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

 
4.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na 
wniosek Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

           Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
4.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
i dokonuje się go wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

4.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5. 
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem 
Inspektora dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności 
wykonania wszystkich robót z dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna 
Zamawiającego z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 

 
4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
– dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
– Specyfikację Techniczną, 
– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

oraz  ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
– protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych zgodnie z S.T. 
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– atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami 
wbudowanych materiałów, 

– mapę powykonawczą, 
– sprawozdanie techniczne, 
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
– zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 

 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki 
Zamówienia. 
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II. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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1. ROBOTY ZIEMNE 
 
1.1.WSTĘP 
 
1.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem robót ziemnych przy przebudowie elewacji budynku biurowego w 
Sulechowie ul.Poznańska 18. 
 
1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.2. MATERIAŁY 
 

•   warstwa l - grunt nasypowy - gleba piaszczysta z domieszka humusu 
  • warstwa 2 - grunt mineralny w postaci piasków różno -ziarnistych z 

przewagą średnioziarnistych i grubych, średnio zagęszczony o ID = 0,5 
zalęgających na głębokości od 3,0 do 3,4 m ppt. 

 
1.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych związanych z odkopaniem 
elewacji w celu wykonania termorenowacji ścian powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki) 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
− sprzętu zagęszczającego, 

-   sprzęt ręczny łopaty, kilofy 
1.4. TRANSPORT 
 
  Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch ludzi którzy stawiają rusztowanie oraz wykonują roboty rozbiórkowe. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)     odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)    zapewnienie stateczności skarp, 
c)     odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)    dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
1.7.OBMIAR 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 robót ziemnych 
                                          
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na: 
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania 
zawartych w nich postanowień, 
-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie 
zmiany i uzupełnienia, 
 
1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.10. NORMY 
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PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
2.1.WSTĘP 
 
2.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z: 
-   zakładaniem trawników, 
-   zabezpieczeniem krzewów istniejących 
-   niezbędnymi  rozbiórkami. 
 
2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 
 
2.2. MATERIAŁY 
 
- nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 
skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania, 
 
2.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-      wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-      kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
-      sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, 
koparki), 
 
2.4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że 
nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  W czasie 
transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
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-      teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-      teren powinien być wyrównany i splantowany 
-      przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 
wałem - kolczatką lub zagrabić, 
-      siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-      okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-      przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 
kolczatką, 
-      po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego, 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-      oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-      określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-      pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-      prawidłowego uwałowania terenu, 
-      gęstości zasiewu nasion, 
-      prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-      okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-      dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 
ździebeł  
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-      prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
-      obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
2.7. OBMIAR ROBÓT 
 
                Jednostką obmiarową jest: 
-     1 m2  wykonania: trawników  
 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją 
techniczną, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
2.10. NORMY 
 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
 
 

IV.ROBOTY BUDOWLANE 
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1. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
murowych i konstrukcyjnych związanych z termomodernizacją istniejącego budynku 
biurowego w Sulechowie ul.Poznańska 18. W rozdziale opisano wymagania dotyczące 
następujących robót i elementów budynku: 
1.Wykonanie ścian nadziemnych. 
1.1. ŚCIANY NADZIEMNE  
 
1.1.1.WSTĘP 
 
1.1.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i 
konstrukcyjnych związanych z wykonaniem ścianek wzmacniających dla 
zamontowania osłony logo firmy 
 
1.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.1. 
 
1.1.2. MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające 
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto 
muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót 
opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania 
techniczne i estetyczne: 
 
-  cegła pełna, o wymiarach 250x120x65 mm, kl. 10 i kl. 15 kat. produkcji I, lub 
równoważne, 
− zaprawa wapienno-cementowa  klasy 5 MPa, stosować odpowiedni cement,  

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 
laboratoryjnie, 

 
1.1.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
1.1.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO W SULECHOWIE UL.POZNAŃSKA 18 

 

   21   

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmos-                        
ferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
1.1.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 
Technologia  wykonania  murów,  zgodna  z  „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych”. 
. Wszelkie zasady wykonywania murów z cegły pełnej wg iinstrukcji producenta. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian. Na istniejącym daszku rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej 
zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych 
elementów sprawdza się dodatkowo poziomnicą.  
1.Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości 
2. Murowanie rozpoczyna się od narożników.  
3.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), 
4.Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości, do pionu i sznura. 
5.W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy, 
6.Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplasyczną.  
7.Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin 
pionowych -10 mm. 
 
1.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz 

kąty skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, 
aprobata techniczna, itp.). 
 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
1.1.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, 
ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, 
pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 

 
Jednostką obmiarowa jest 1 m2 wykonanej ściany 

 
1.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
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1.1.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. 
dostarczonego materiału. 
 
1.1.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii 
wykonania robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 
wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy 
dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 
murowanych ścian.  
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 
techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 
powyżej, 
 
1.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.1.10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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2. OBRÓBKI BLACHARSKIE, ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE OSŁONA 
 
2.1. WSTĘP 
 
2.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie obróbek blacharskich oraz 
osłony z logo firmy i pasa elewacyjnego w istniejącym  budynku biurowym w 
Sulechowie ul. Poznańska 18. 
 
2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 
 
2.2.MATERIAŁY  
 
   
   -płyty poliweglanowe bezbarwne gr. 30mm, posiadające wysoką udarność,   
    wysoką przepuszczalność światła (kontrolowaną, trwałość zachowywaną  
    w szerokim zakresie temperatur (-40 do +120°C), a także lekkość, łatwość    
    obróbki, formowania i montażu 
  - rynny i rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej, 
  -  blacha tytanowo – cynkowa gr 0,55 mm, w kolorze naturalnym, 
 -  stal konstrukcyjna wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN- 
   89/H-84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym,  
 - kotwy mocujące konstrukcję do ściany 
    
2.3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
2.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
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Konstrukcję stanowią kątowniki stalowe, mocowane do ściany lub do podłoża istniejącego 
daszku kołkami mocującymi systemowymi. 
Obudowa konstrukcji osłony z logo oraz pasa elewacyjnego  - rozwiązania systemowe o 
konstrukcji lekkiej stalowej z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych grubości 30mm  
bezbarwnych.  Malowanie elementów stalowych w kolorze szarym RAL 7032.  
Elementy związane z wentylacją przestrzeni pod połacią wykonane wg. detalu lub 
systemowe, powinny być zabezpieczone siatką przeciw insektom i kratkami 
wentylacyjnymi. 
Obróbki blacharskie montować po uprzednim zamontowaniu haków rynnowych 
oraz pasów nadrynnowych. Odległość między uchwytami rynnowymi powinna 
wynosić 50-80 cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur.  
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.). 
 
Jakość wykonania pokrycia dachowego powinna być potwierdzona przez Wykonawcę 
w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być 
zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki 
Budowlanej  
 
2.7. OBMIAR 
 
W kalkulacji należy ująć dostarczenie i wykonanie kompletnego pokrycia 
dachowego, łącznie z pracą ludzi i niezbędnych urządzeń, wykonanie wszelkich 
niezbędnych obróbek i uszczelnień, zamontowanie kompletnej galanterii dachowej. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania obróbek blacharskich 

1m2 wykonania osłon z płyt poliwęglanowych 
1m2 wykonania konstrukcji osłony i pasa elewacyjnego z kątowników 

 
2.8.ODBIÓR ROBÓT 
 
2.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. 
dostarczonego materiału. 
 
2.8.2 ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór pokrycia z obróbkami obejmuje: 
-sprawdzenie obróbek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego 
wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu jak 
wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne itp., 
-sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wymiarów, 
rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i przy 
rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób 
wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii 
poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również 
stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć, 
-sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do 
nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków, 
-sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie 
wymiarów rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach poziomych, 
umocowania ich w uchwytach. Należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i 
pęknięć. 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji stalowej do mocowania osłon 
- sprawdzenie poprawności mocowania płyt poliwęglanowych do konstrukcji 
stalowej 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 
przepisami i normami, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 
powyżej, 
 
2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Warunki 
płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
2.10. NORM, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : Zabezpieczenia 
i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej  
PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych 
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PN –B-94701:1999 – Dachy. Uchwyty ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

Żenczykowski W. :Budownictwo ogólne Tom 2/1. Elementy i konstrukcje 
budowlane. Arkady, Warszawa 

Martinek W Lichniwski Z. :Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP 
Warszawa 1999. 

Szymański W : Współczesne materiały do pokryć dachowych. 

Aprobaty techniczne. 

Atesty higieniczne. 
 
3. OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 
 
3.1. TYNKI ŚCIAN I OŚCIEŻY 
 
3.1.1.WSTĘP 
 
3.1.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem tynków zewnętrznych w istniejącym budynku biurowym w Sulechowie 
ul. Poznańska 18. 
 
3.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1.1. 
 
3.1.2.  MATERIAŁ  
 
- Tynk cementowo - wapienny, kat. III, zgodny z normą PN-90/B-14501 
tynk zewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub 
zwykłym, dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości 10 mm, 
stosowany na ścianach . 
- UNIGRUNT, lub inny środek o podobnych właściwościach, 
- listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne, 

      
3.1.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
3.1.4. TRANSPORT 
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Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym 
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
3.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
- osadzenie listew narożnikowych 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
- przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej 
- wykonanie tynku  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. 
Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można 
wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie. Tynki 
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną -
obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj 
obrzutki zależy od rodzaju podłoża. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut 
wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, 
a następnie zacierając packą drewnianą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty 
na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego 
tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy 
wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę 
zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich 
wilgotność.  
Spoiny , spękania na ścianach zewnętrznych i ościeżach szpachlowane na siatce z 
włókna szklanego. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na 
dokładną recepturę i każdorazowo sprawdzać partię składników, szczególnie ich 
wilgotność.  
  
3.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 
b) zgodności ich wykonania z dokumentacją 
c) certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
d) prawidłowości przygotowania podłoży 
e) przyczepności tynku do podłoża 
f) grubości tynku 
g) wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 
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h) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
i) wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 
 
3.1.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów, robociznę, pracę wszelkiego rodzaju 
sprzętu, agregatów, rusztowania, pomosty, prace porządkowe listwy narożnikowe, 
kity trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie inne materiały niezbędne 
do prawidłowego wykonania tynków. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku zewnętrznego 

 
3.1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
3.1.8.1 ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 
dokumentów odniesienia. 
 
3.1.8.2.ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych: 
-    sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 

równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 
-    sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej, 
-    dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 
dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, 
sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 

-    sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

     dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi, 

-    sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 
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-  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

-    sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

-   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-  sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez 
powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 
3.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
3.1.10. NORMY BUDOWLANE 
 
 
 
PN-88/B-30000 

 
Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
 
 
4.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
4.1. OKNA 
 
4.1.1.WSTĘP 
 
4.1.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
montażem nowych okien, wymiary okien wg rysunków dokumentacji. 
 
4.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1.1. 
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4.1.2. MATERIAŁY  
 
- okno wypełnione pianką poliuretanową, z profili PCV, szyba zespolona podwójna, 
max współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2k rozwieralno – uchylne i 
rozwieralne, z rozszczelnieniem lub nawiewnikami higrosterowanymi, wymiary i 
kierunki otwierania skrzydeł jak na schematach w projekcie, białe, 
- parapety zewnętrzne z PCV w kolorze brązowym, 
 
 
4.1.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4.1.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym 
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
4.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 
 
Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 
(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania). 
 
Przed zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność 
wykonanych ościeży z wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
Montaż okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku 
zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki 
należy sprawdzić dokładność wykonania i stan powierzchni ościeży. W wypadku 
występujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża należy naprawić i 
oczyścić. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z 
wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. 
Po zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić 
materiałem izolującym, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania na 
polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. 
Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odległość punktów zamocowania i 
wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i 
płaszczyzny ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach 
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pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy 
rozmieszczać w sposób podany w tabeli A, a płaszczyznę połączenia ościeżnic 
traktować jak krawędź ościeża. 
Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
Wymiary zewnętrzne 
stolarki (cm) 

Liczba 
punktów 
zamocowania 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokość Szerokość  W nadprożu i progu Na stojaku 
Do 150 4 Nie mocuje się 
150-200 6 Po 1 punkcie w nadprożu i 

progu w ½ szerokości okna 

Do 150 

Powyżej 
200 

8 Po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w 
odległościach od pionowej 
krawędzi ościeża, równej 
1/3 szerokości okna 

Każdy stojak w 2 
punktach w 
odległości około 
33 cm od 
nadproża i około 
35 cm od progu 

Powyżej 
150 

Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 3 
punktach: 
- w odległości 33 
cm od nadproża, 
-w ½ wysokości 
-w odległości 33 
cm od dolnej 
części ościeża 

 
 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
1)W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na 
podkładkach i listwach, 
2)W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki 
należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 
3)W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem 
wody i powietrza może być dokonane następującymi sposobami: 
-w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 
plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 
-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 
20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm 
powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża 
należy wypełnić kitem trwale plastycznym, 
4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być 
dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie 
na nim okna, 
5)W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po 
zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej 
szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 
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6)Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z 
dopuszczalnymi odchyłkami(nie mogą ich przekroczyć) oraz  dokonać pomiaru 
przekątnych, 
7)Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 
8)Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków 
w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie ościeżnic za pomocą 
gwoździ do ościeża jest zabronione., 
9)Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem 
izolacyjnym nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed 
przenikaniem wód opadowych, 
10)Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 
11)Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze 
spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie 
dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 
należy dokładnie zamknąć. 
 
4.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.) 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje 
sprawdzenie: 
§ stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
§ rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
§ uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 
§ prawidłowości działania części ruchomych. 
 
4.1.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, 
łącznie z pracą niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich 
koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń, osadzeniem parapetów wewnętrznych i 
zewnętrznych. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb 
zamontowanego parapetu 

 
4.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
4.1.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
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Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 
4.1.8.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z 
Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności 
wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu 
pionowości i poziomowości osadzonych okien. 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. 
Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po 
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić Dokumentację Techniczną, 
protokoły badań kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych. 
Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
4.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
4.1.10.NORMY 
 

PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie  i transport 
     PN 88/B-10085     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
     PN-86/B-13052     Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 
      
5.1. DRZWI ZEWNĘTRZNE 
 
5.1.1.WSTĘP 
 
5.1.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbiór robót związanych z 
montażem nowych drzwi zewnętrznych. Wymiary drzwi wg rysunków dokumentacji. 
 
5.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
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 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.1.1. 
 
5.2.2. MATERIAŁY  
 
-drzwi zewnętrzne montowane po zdemontowaniu istniejących, dwuskrzydłowe, z 
profili PCV, wzmocnione trzykomorowe, wypełnione pianka poliuretanową. W polach 
górnych   drzwi   szyba   zespolona   podwójna,   max   współczynnik przenikania ciepła U=1,1 
W/m2 x K. W polach dolnych drzwi panel pełny w kolorze białym wypełniony wełną mineralną. 
Drzwi wyposażone w samozamykacz.  
Zestawienie stolarki drzwiowej wg projektu. 
 
5.2.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
5.2.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym 
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
5.2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 
 
Drzwi przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 
(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.) 
 
Przed zamówieniem elementów drzwiowych należy zinwentaryzować z natury 
wykonane ościeża i sprawdzić ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Osadzenie drzwi: 
-drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą 
kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia, 
-przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić 
i wypoziomować, 
-przy zastosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do 
aktualnych instrukcji technicznych, 
-drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i 
ewakuacyjnych, 
-drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz, 
-drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze 
przylegać do ościeżnicy. 
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Wbudowanie stolarki drzwiowej: 
-wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową(kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału 
itp.) 
-przed trwałym zamocowaniem ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie 
i poziomie,  
-po zamontowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć 
zamykających, 
-drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie 
przylegać do ościeżnicy. 
Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami 
konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. 
Po zamocowaniu, szczelinę przy ościeżu należy uszczelnić materiałem izolującym, 
posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. 
Zamknięte drzwi nie mogą przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów 
 
5.2.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.) 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje 
sprawdzenie: 
§ stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
§ rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
§ uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem 
§ prawidłowości działania części ruchomych. 
 
5.2.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów 
drzwiowych, łącznie z pracą niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem 
wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego 
oraz 1 szt wbudowanej ościeżnicy 

 
5.2.8.ODBIÓR ROBÓT 
 
5.2.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość 
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materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.) 
 
5.2.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych drzwi z 
Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności 
wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania. 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót: 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-dokładność uszczelnienia ościeżnic 
-prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
-inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi należy dokonać po 
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
Wyniki odbioru elementów ślusarki drzwiowej muszą być wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 
5.2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
5.2.10.NORMY 
 

PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
     PN-75/B-94000     Okucia budowlane. Podział. 
 
6.MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH 
 
6.1.WSTĘP 
 
6.1.1.PRZEDMIOT SST. 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem powłok malarskich zewnętrznych w istniejącym budynku biurowym w 
Sulechowie ul.Poznańska 18. 
 
6.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1. 
 
6.2.MATERIAŁY. 

                              
 
-    farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z 

metali, o zawartości aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartości 
ołowiu i chromu, nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża dostępność na rynku 
środków gruntujących uniwersalnych spełniających te wymagania, 

-    farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę 
chlorokuczukową, farba powinna spełniająca następujące wymagania; dobra 
przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, wysokoelastyczna, 
odporna chemicznie, o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i krawędzi, 
odporna na uderzenia 

                np.CHLOROKAUCZUK - EMALIA lub równoważna. Wydajna, 
szybkoschnąca, elastyczna emalia to doskonały produkt do dekoracyjnego 
malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, urządzeń eksploatowanych w 
warunkach atmosfery przemysłowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te mogą być 
również stosowane do malowania betonu i tynków. Powłoki emalii charakteryzują 
się również elastycznością i odpornością na inne czynniki mechaniczne. 

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
 
Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana 
Przeznaczenie 
 

Dekoracyjne   i   ochronne   malowanie   urządzeń   i   
konstrukcji stalowych, żeliwnych, rur kanalizacyjnych i 
gazowych. Kolory Wg karty RAL oraz kolorów obowiązujących w Nobilesie 

Efekt dekoracyjny Połysk 
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3 
Rozcieńczalnik 
 

Nobiles  -  
Rozcieńczalnik ogólnego 
stosowania 

do   wyrobów   chlorokauczukowych 
 

Temperatura zapłonu Powyżej 2 1°C 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport 
 

Temp. 5-K25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od 
źródeł ciepła 

Termin ważności 1 5 miesięcy 
II. SPOSÓB UŻYCIA 
 
Przygotowanie produktu do stosowania 
 

Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby 
rozcieńczyć Rozcieńczalnikiem do wyrobów 
chlorokauczukowych stosowania 
 

Nobiles -
ogólnego 
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Metody i parametry nakładania 
 

Dodatek 
rozcieńczal
nika 
(%J 
 

Lepkość 
4(mm) [sęk] 
 

Średnica 
dyszy [mm] 
 

Ciśnienie 
kPa 
 

Zalecan
a Ilość 
warstw 
 Pędzel, wałek  Forma   1 

 
6.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym 
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
6.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z 
PN-69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi). 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby 
nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – 
najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. 
Podczas malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i 
suche oraz zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania 
farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić 
wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić 
dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. 
najwcześniej po upływie 2 godzin. Czas wysychania farby zależnie od podłoża. 
Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą 
maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.  
Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok 
malarskich itp. do III-go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania 
powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno-mechaniczne przy użyciu 
młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez 
oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia 
palnika gazowego – acetylenowo - powietrznego lub acetylenowo – tlenowego, a 
następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia. 
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Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. 
Odtłuszczenie wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym 
rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów 
stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy 
powierzchnię zagruntować jedną warstwą środka gruntującego, a następnie 
pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową. Średnia grubość powłoki 
antykorozyjnej powinna wynosić od 20-40µm. 
 
6.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badania powłok z farb ftalowych gruntowych i nawierzchniowych należy 
przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio przed użyciem farb i 
środków gruntujących należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 
- skoagulowane spoiwo 
- nie roztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy 
- kożuch 
- ślady pleśni 
- trwały, nie dający się wymieszać osad 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie 
- obce wtrącenia 
- zapach gnilny 

 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5 0C i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m 
b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby 
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d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 
 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z 
kontroli badań. 
 Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy 
wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu 
w protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
   
6.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót 
malarskich łącznie z dostawą, ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem 
potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą ludzi i sprzętu, ze 
wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontażem 
gniazd wtykowych, wyłączników, uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, 
zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą zabezpieczającą i 
późniejszym jej bezśladowym usunięciem wraz ze wszystkimi pracami 
porządkowymi po zakończonych pracach malarskich. 

                              
Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni 

 
6.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
6.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy 
szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i 
środowiska. 
 
6.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiory częściowe powinny obejmować: 
-sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 
-sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności 
barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, 
zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po 
zakończeniu – odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
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-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy. 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok 
malarskich, 
- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu, 
 
 Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
6.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
6.10.NORMY 
 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami  
                          i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania  
                          wydajności i zużycia 
PN/B-10107       Badanie wytrzymałości na odrywanie 
 
7.ELEWACJE 
 
7.1. WSTĘP 
 
7.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych w 
istniejącym budynku biurowym  w Sulechowie ul. Poznańska 18. 
 
7.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 7.1.1. 
 
7.2 MATERIAŁY  
 
- płyty styropianowe gr 10 cm, 4 cm, EPS 700-40 Fasada lub równoważny, 
samogasnący, sezonowany min. 3 miesiące. Płyty produkowane zgodnie z normą 
PN-EN 13163:2004 
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR 100 Reakcja na ogień: EUROKLASA "E” 
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Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): 
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 93,0 kPa (wartość 
jak dla CS(10)90) 
wytrzymałość na zginanie - 149 kPa (wartość jak dla BS 135) 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,040 W/mK 
grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm 
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm 

- zaprawa do klejenia płyt styropianowych, elastyczna, mrozo i wodoodporna 
zaprawa cementowa, paro przepuszczalna o zwiększonej przyczepności, 
przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych wewnątrz i na zewnątrz 
budynku 
- specjalna zaprawa do styropianu przeznaczona do wykonywania warstwy 
zbrojonej w systemach dociepleń budynków,  
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 
4 – 7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i 
osnowy nie mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa 
sztucznego, splot uniemożliwiający przesuwanie się nitek, 
- emulsja UNI-GRUNT lub równoważna, do gruntowania podłoża,  
-listwy krawędziowe okienne i narożne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej 
o przekroju poprzecznym 25 x 25 mm, 
 - tynk mozaikowy Fast Granit FG 24 lub równoważny,  
- cienkowarstwowy tynk akrylowy „Baranek 1 mm” lub równoważny, do 
wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz 
budynków, 
- lepik asfaltowy, 
- farba akrylowa elewacyjna, do wymalowań zewnętrznych, odporna na działanie 
warunków atmosferycznych, do stosowania na podłożach mineralnych, kolor 
przedstawiony w projekcie elewacji,  
- pianka poliuratanowa gr 4 cm, 2 cm, odporna na działanie wilgoci, mrozoodporna,  
lub inne równorzędne pod względem parametrów technicznych.   
 
7.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót  Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
7.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym 
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO W SULECHOWIE UL.POZNAŃSKA 18 

 

   43   

7.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Ściany cokołowe budynku ocieplić styropianem gr. 10cm, a ściany cokołowe ościeży 
styropianem lub pianką poliuretanową gr. 2cm. 
Styropian na cokole przyklejać do ścian za pomocą lepiku asfaltowego, bez wypełniaczy 
mineralnych lub za pomocą specjalnych przygotowanych do tego celu klejów. Siatka 
zbrojąca z włókna szklanego, plus siatka metalowa na całej wysokości cokołu mocowana 
na zaprawie do wykonywania warstwy zbrojonej. Zastosować podkład gruntujący i tynk 
mozaikowy Fast Granit FG24 lub inny o nie gorszych parametrach i identycznym kolorze. 
Ściany kondygnacji ocieplić styropianem gr 10 cm a ściany przedsionków nad 
cokołem ocieplić styropianem gr 4,5,6,9 cm. Należy  stosować  styropian  EPS  70-040  
Fasada, lub równoważny,  fazowany,   samogasnący, sezonowany min. 3rn-ce. 
Aby zredukować chłonność podłoża należy zagruntować ściany emulsją UNI-
GRUNT. Do przyklejania płyt styropianowych można przystąpić gdy elewacja jest 
sucha. Płyty styropianowe należy umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej 
krawędzi), z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Mocowanie 
styropianu za pomocą kleju w systemie docieplenia oraz łączników mechanicznych 
zgodnie z instrukcją techniczną ITB, kołki z trzpieniem plastikowym w ilości ok. 5szt/m2. 
Na warstwie izolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą się z drugiej warstwy 
klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna się od 
naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska się w klej 
pasy siatki zbrojącej. Należy stosować kołkowanie styropianu. Ostatnią czynnością 
jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej gładkiej 
faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod wyprawę 
tynkarską, która ma grubość 2 - 3 mm. Podłoże należy zagruntować podkładem 
gruntującym. Elewacja wykończona cienkowarstwowym tynkiem akrylowym 
„Baranek 2 mm” lub równorzędnym barwiony w masie, pomalowana dwukrotnie 
farbą akrylową w kolorze kolorystyki gzymsów.  
Gzymsy - po zagruntowaniu i przygotowaniu podłoża malowane dwukrotnie farbą akrylową w 
kolorze wg. kolorystyki. 
Prace należy wykonywać: 
-przy temperaturze powietrza i podłoża +50C do +250C, 
-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed 
wpływami atmosferycznymi, wiatrem, nasłonecznieniem itp. 
 
7.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.) 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a 
mianowicie :  
- montaż rusztowań, 
- przygotowanie ścian, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
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7.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy ująć dostawę i kompletne wykonanie ścian zewnętrznych, 
łącznie z pracą ludzi i niezbędnego sprzętu, montażem i demontażem koniecznych 
rusztowań, wykonaniem wzmocnienia naroży, wykonanie wzmocnienia narożników 
przy ościeżnicach okien i drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach połączenia z 
innymi elementami budynku ( np. podokienniki zewnętrzne ) 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji 

 
7.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 
być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.) 
 
7.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., 
sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 
odbiorów międzyfazowych. 
 
7.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
7.10. NORMY ZWIĄZANE Z ROBOTAMI WYKOŃCZENIOWYMI 
ZEWNĘTRZNYMI 
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- Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe (PS-E).  

- Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i 
obliczenia.  

- 1976.  

- ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, 
Kraków 1999.  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).  

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw 
tynkarskich plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 
robót drogowych. Piasek. 

 
8.ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 
 
8.1. WSTĘP 
 
8.1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem robót odtworzeniowych kowalsko- ślusarskich w istniejącym budynku 
w Sulechowie ul.Poznańska 18, itp. 
 
8.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 8.1.1. 
 
8.2. MATERIAŁY  

 
- elementy stalowe i stalowe ocynkowane balustrad z profili typowych, zestawienie 
stali wg projektu 
- tabliczki z nazwą ulicy i numerem posesji 
 - uchwyty flagowe, 
- numer policyjny, podświetlany o zmroku. 

 
8.3.SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 
w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 
robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
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8.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym 
w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
8.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Kraty stalowe istniejące, zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie dwukrotne farbą 
podkładową, malowane dwukrotnie w kolorze szarym RAL7032. Kraty kotwione w ścianie 
budynku. 

Zestawienie stali i wymiary elementów wg projektu. Ostateczne wymiary należy 
domierzać na budowie. 
Istniejący wiatrołap powinien posiadać w widocznym miejscu:         
 - tabliczkę z numerem 
- numer policyjny, podświetlany o zmroku. 
- uchwyty flagowe, mocowane przy wiatrołapie 

 
8.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.) 

Sprawdzenie jakości konstrukcji osłony i pasa elewacyjnego polega na 
stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wysokości, wymiarów, rozstawu i 
prawidłowości wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych balustrady oraz ich 
poszczególnych odcinków (przekroju, spawania lub lutowania, gładkości 
elementów itp.), 
 
8.1.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót  łącznie z dostawą, 
ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, 
pracą dźwigów i wyciągarek. 

 
Jednostką obmiarową jest  1 T stali 
Jednostką obmiarową jest 1 szt wyrobów stalowych 

 
8.1.8.ODBIÓR ROBÓT 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO W SULECHOWIE UL.POZNAŃSKA 18 

 

   47   

 
8.1.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW. 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio przed ich wbudowaniem a 
po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość 
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.) 

 
8.1.8.2. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór  obejmuje: 
-sprawdzenie z dokumentacją projektową, sprawdzenie należy dokonać na 
podstawie oględzin, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 
-sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów stalowych drobnych 
-sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu. 
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 
 
8.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
8.1.10.NORMY 
 
PN-71/H-04651     Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i  
                             określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-80/M-02138    Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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IV. INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE  
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1. WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych 
elektrycznych w istniejącym budynku biurowym w Sulechowie ul. Poznańska 18. 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.ZAKRES ROBÓT 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje: 

- wewnętrzne linie zasilające 
- instalację oświetleniową 
- instalację ochrony od porażeń 
- instalację odgromową       

 
1.4. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA 

 - Napięcie zasilania 230/400V 
  
 - Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie (wyłącznik różnicowo-prądowy) 
 
2.MATERIAŁY  
 
Materiały, elementy i urządzenia  do wykonania instalacji elektrycznych powinny 
odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

 
Podstawowymi materiałami są: 

 
- YDYp 3x1,5 mm2 p/t, 
- RVS 47 p/t, 
- FeZn dn 8 mm, 
- FeZn 25x4, 
- złącze kontrolne, 
- oprawa żarowa 60W, 
- oprawa plafoniera NP (numer policyjny),  
- szyna wyrównawcza MSW, 
- puszka podtynkowa 
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3.SPRZĘT 
 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 
aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do 
maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na 
widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na budowie maszyny i 
urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 
i działania. Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla 
maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót 
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku 
oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, a w szczególności : 

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi drganiami, 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni, na czas transportu należy z 
przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić 
oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną 
aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania. 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw 
poprzez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 

5.1. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

Do oświetlenia pomieszczeń przewiduje się wykonanie następujących instalacji: 
- oświetlenie miejscowe 230 V 

Źródłem oświetlenia będą typowe oprawy żarowe.  
Instalację wykonać przewodem YDYp3 x 1,5mm2 z osprzętem melaminowym p/t 
dla pom. suchych. Dla pomieszczeń wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny n/t. 

5.2. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
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- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) - izolacja robocza jako 
uzupełnieni ochrony, wyłącznik różnicowo-prądowy 
- Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) – zastosowanie szybkiego 
samoczynnego wyłączania zasilania. Instalacje wykonać w całości w układzie TN-
S z wydzielonym przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE. 
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 
Na 1 piętrze budynku wykonać zacisk uziemiający połączeń wyrównawczych. 
Połączenia wyrównawcze główne wykonać z płaskownika Fe/Zn 25 x 4mm. Do 
szyny przyłączyć metalowe rury, konstrukcje oraz przewód PE tablicy głównej . 
Zacisk wyrównawczy uziemić poprzez podłączenie do zbrojenia ław 
fundamentowych. Wyprowadzenie płaskownika uziemiającego z ław przewidziano 
w projekcie konstrukcyjnym. 
Całość ochrony przeciwporażeniowej wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Przemysłu z dnia 8.10.90r. Dz.U.81/ oraz PN-91/E-05009. 

5.3. INSTALACJA ODGROMOWA 

W istniejącym budynku przewidziano instalację odgromową w postaci zwodów 
poziomych niskich i przewodów odprowadzających podłączonych do uziomu 
fundamentowego. Powyższe przewody wykonać drutem DFe/Zn dn 8. Przewody 
odprowadzające ułożyć p/t elewacji w rurze RVS 47. Złącze kontrolne umieścić we 
wnęce zamykanej drzwiczkami na wysokości 0,8 m od poziomu gruntu. Po 
wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary oporności uziomu. 

5.4. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI 

Przewidziano 2 - stopniowe zabezpieczenie przeciw przepięciowe istniejące w TG.  
 
5.5.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorników 1-fazowych. 
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby 

zapewnić łatwy dostęp dla obsługi oraz zabezpieczenie przed dostępem 
niepowołanych osób. 

- Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno 
zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazdka 

- Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia 

- Położenie łączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe  

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry 

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-bieg. należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna 
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- Bruzdy należy dostosować do średnicy rury lub przewodu z uwzględnieniem rodzaju 
i grubości tynku lub ściany – zabrania się kucia bruzd w cienkich ścianach 
działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję 

- Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjnych, wyjątkowo za zgodą kierownika budowy 

- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą 
być chronione przed uszkodzeniami – wykonywać w przepustach rurowych 

- Przewody do rur należy wciągać przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z 
jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem – nie wolno do tego celu używać 
przewodów, które później zostaną użyte w instalacji 

- W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach – nie wolno stosować połączeń 
skręcanych 

- Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia 

- W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do 
odbiorników muszą być chronione 

- Uchwyty do opraw oświetleniowych zwieszakowych montowane w stropach należy 
mocować przez : wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej, wkręcenie w 
metalowy kołek rozporowy, wbetonowanie – mocowanie powinno wytrzymać siłę 
500 N – nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 
tworzywa sztucznego 

- Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych- dopuszcza się łączenie przelotowe pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych 

- Przewody ochronne powinny być łączone jako połączenia stałe poprzez spawanie, 
spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy - przerwanie 
lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. 
Połączenie śrubowe należy wykonywać śrubami M10 ze stali odpornej na korozję 

- Należy stosować oznakowanie barwne : przewody neutralne barwa jasnoniebieska, 
przewody ochronne kombinacja barw zielonej i żółtej 

- Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu co najmniej 2 
cm odstępu od powierzchni dachu 

- Przewody odprowadzające powinny być ułożone w rurze z tworzyw lub w bruździe 
zakrytej materiałem nieprzewodzącym i niepalnym np. tynkiem. Rury powinny być 
układane pod tynkiem. W rurze lub bruździe nie należy umieszczać innych instalacji 

- Zaciski probiercze powinny mieć co najmniej 2 śruby zaciskowe M6 lub 1 M10. 
Należy je umieszczać we wnęce zamykanej drzwiczkami z tworzyw. 

-  Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów należy wykonywać po  
    uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem     
    warunków określonych przez użytkownik 
-   Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od 20-krotnej  
    średnicy zewnętrznej kabla tj 0,57m. 
-   Układany   kabel   powinien   być   odwijany   z   górnej   części   bębna   kablowego    
    zawieszonego na sztywnej osi metalowej (  wałek,  a  nie  rura )   umieszczonej   w    
    otworze bębna, oś metalowa powinna być  ułożona  poziomo i podparta z obu stron   
    podporami metalowymi  o  regulowanej  wysokości,  ustawionymi  na  utwardzonym  
    podłożu 
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-  Można  również  układać  kabel  odwinięty  uprzednio  z  bębna  i  ułożony  w pobliżu  
   Kablowej  trasy,  w  tym  przypadku  kabel  powinien być ułożony w  formie  ósemki z  
   promieniem gięcia większym od 1 m 
-  Kabli nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa  
   niż 00 C 
- Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych, 

niedopuszczalne jest, aby w czasie układania kabel ocierał się o podłoże 
-   Przy  przenoszeniu  ręcznym   masa   odcinka   kabla   przypadająca   na   jednego  
    pracownika nie powinna być większa niż 30 kg 
-  Trasa   kabli   ułożonych   w   ziemi   powinna   być   na   całej   długości  i szerokości  
   oznakowana za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego ułożonego co najmniej 250  
   mm nad kablem koloru niebieskiego, folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm    
   , a szerokość pasa powinna być taka, aby przykryte były wszystkie kable w wykopie i  
   nie może być mniejsza niż 200 mm 
- Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez    
   jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, 
aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie 
odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz.V. 
Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokólarnie front 
robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych i 
wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było 
prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy 
pracy. 
Organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego instalacje elektryczne powinien 
przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne, którym podlegają: 

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, oprawy oświetleniowe, 
- ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone konstrukcje wsporcze pod aparaty, urządzenia przed ich montażem, 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie, 

Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorom częściowym: 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 
sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych / w przestrzeni międzystropowej / 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń. 
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Zakres badań odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie następujących prób i 
sprawdzeń : 

- sprawdzenie dokumentacji, 
- oględziny instalacji / urządzenia /, 
- próby i pomiary, 
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów. 

Szczegółowe wymagania odnośnie oględzin i prób instalacji elektrycznych przy 
badaniach odbiorczych określa norma PN-IEC 60364-6-61:2000, odnośnie 
instalacji piorunochronnych PN-86—92/E05003, a w odniesieniu do urządzeń 
elektrycznych o napięciu do 1 kV norma PN-E-04700:1998 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania – rezystancja izolacji między fazą i pozostałymi fazami połączonymi z 
przewodem neutralnym nie może być mniejsza od -0,25 MΏ dla instalacji 230V, -
0,50 MΏ dla instalacji 400V 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników – rezystancja silników , grzejników nie 
może być mniejsza od 1,0 MΏ 

- pomiar kabli zasilających – pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji pętli 
zwarciowej 

- pomiar rezystancji uziemień – uziom otokowy , wymagana wartość 30 Ώ- 
sprawdzenie - - sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie 
zasilania 

- pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 
- sprawdzenie ciągłości żył kabli 
- sprawdzenie zgodności i kolejności faz 
- pomiar rezystancji uziemień – uziom otokowy , wymagana wartość 30 Ώ 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem 
 
7. OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, 
montażem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 mb przewodów i 1 szt. urządzeń 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, 
w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.  
Do odbioru końcowego wykonanych robót elektromontażowych wykonawca powinien 
przedłożyć : 
- aktualną dokumentację powykonawczą  
- protokóły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 
Komisja odbioru końcowego : 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne 
wnioski i uwagi 
- bada i akceptuje protokóły prób montażowych 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
- spisuje protokół odbiorczy 

 
Roboty elektryczne powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10. NORMY 
 
Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych PBUE 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r nr 473, 

Dziennik Ustaw nr 81 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Roboty elektryczne. Tom V 
            -    PN-92/E-05009/41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
             
            -   PN-EN 50310 : Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w  
                 budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
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V.OPASKA I CHODNIKI 
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1. DROGI I CHODNIKI 
 
Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół istniejącego budynku 
biurowego w Sulechowie ul. Poznańska 18. W skład opracowania wchodzi: 

•   Chodniki komunikacyjne dla pieszych o różnej szerokości i opaski wokół 

budynku 
 
1.1. WSTĘP 
 
1.1.1. PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
betonowej wibroprasowanej na chodnikach i opasce. 
                
1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach 
oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.2. MATERIAŁY 
 
- kostka betonowa wibroprasowana” gr 8 cm, koloru szarego, lub inna o podobnych 
właściwościach, 
- kostka betonowa szara gr 6 cm, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3, 1:4 
- piasek średnioziarnisty, 
- obrzeże betonowe 8 x 30 cm, 
-beton B-15, stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, 
proporcje składników ustalić laboratoryjnie. Przygotowanie mieszanki betonowej 
powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom, skład 
mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712. 
 
1.3. SPRZĘT 
 
Kostki betonowe układamy stosując mechaniczne urządzenia układające.  
 
1.4. TRANSPORT 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
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Konstrukcja chodnika dla pieszych i opaski wokół budynku wygląda następująco: 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm, 
- kostka betonowa gr. 6 cm, szara, 
. Chodniki oraz opaski obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 6/20 cm. 
Na chodniku oraz przy opaskach jako warstwę odsączającą stosować piasek gr 10 
cm. Następną warstwę stanowi podsypka cementowo piaskowa 1:4.  
Przy nawierzchni chodników i opaski bezpośrednio na gruncie kładziemy podsypkę 
cementowo piaskową 1:3 , a na niej kostkę betonową. Na podsypkę cementowo - 
piaskową stosować materiał odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Kostkę układa się w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 
nawierzchni z kostek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek.  
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 
powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni). 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami  
-      pomierzenie szerokości spoin, 
-      sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-      sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-      sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1,0 cm. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO W SULECHOWIE UL.POZNAŃSKA 18 

 

   59   

                Jednostką obmiarową jest  m2 wykonanej nawierzchni 
                Jednostką obmiarową jest  mb ułożenia obrzeży chodnikowych 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
                Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.10. NORMY 
 
PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie 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-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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