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Specyfikacja Techniczna 
Wymagania ogólne 

 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu dachu budynku 
internatu ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp. dz. nr 5/12, 9/3, 10/8. 
 1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych dla zadania 
wykonania obiektu budowlanego określonego w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST ) i obejmują następujące opracowania: 
 

SST    Roboty rozbiórkowe 
SST    Roboty murowe 
SST    Tynki 
SST    Pokrycia dachowe papowe i obróbki blacharskie 
SST    Instalacja odgromowa 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
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wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.4.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.30. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. 
zm.). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 
(„Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, 
że jest włączony w cenę umowna. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów 
i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością  powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie 
podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. Materiały 
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów 
wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia 
przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako 
zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.  
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655). 
 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
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pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej  
Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 
do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
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przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. 
Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. 
). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których 
należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem 
robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. 
). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których 
należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem 
robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości .Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
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Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.  
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 
niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
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takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub 
aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w 
celu weryfikacji ich wartości kosztorysowej, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
   
7.1.Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót 
określonych w przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót 
(KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad 
przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR.  
 
7.2.Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak aby można było 
stwierdzić ilości robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu obmiar należy sporządzić niezależnie o tego 
czy jest ujęty w przedmiarze.  
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7.3.Wyniki obmiaru robót powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki 
obmiaru i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadza się 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór częściowy 
Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w 
dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz rozbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  

 Dokumentację powykonawczą 
 Dokumenty uzupełniające i zamienne 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale) 
 Wyniki pomiarów kontrolnych 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: 

przełożenie linii energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zastawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 
 
9. Podstawa płatności 
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
 
10. Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów 
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 
10.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 

z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Roboty rozbiórkowe 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek związanych z realizacją zadania określonego w 
SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1.. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 1: 
„Wymagania ogólne”: 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania 
ogólne”. 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
Inwestor. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ( łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, 
wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania) pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w  czasie  transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania 
ogólne”. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za  pomocą  rynien,  
rękawów itp. z odwozem  dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub 
skrzyniowy). Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zużycia    
np. w podłożach posadzek. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 
„Wymagania ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Warunki  przystąpienia  do  robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  
konstrukcji  i  stanu  technicznego  poszczególnych  elementów,  ustalić  organizację  
robót (m. innymi uzgodnienia  z  użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki. 
Wykonywanie  robót  rozbiórkowych  

  rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  
nośne  ( usunięcie  elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  
naruszenia  stateczności  elementów  przyległych).  

 rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  demontażu  instalacji,  stolarki  bądź  innych  
elementów  wykończeniowych 

 elementy  wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić  np.:  ręcznie  lub  
za  pomocą  rynien,  rękawów  na  miejsce  składowania  na  bieżąco  poza  
obręb  obiektu w  miejscu  wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu 
mechanicznego.   Materiał  z  rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego 
składowania (wysypisko) .  

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST.. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – 
„ślepym” kosztorysie. 
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w SST Część 9 
„Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
 
10. Przepisy związane  
 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 

Rozp. Min. Bud.. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 
93 z  późniejszymi zmianami 

 PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 



 18

 Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  
postępowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  
lub  nie  wykończonych  obiektów  budowlanych 

 Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – 
(Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401) 

 Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 
 Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Roboty murowe 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania tyczące 
wykonania i odbioru murów związanych z realizacją zadania określonego w SST 
Część 1 „Wymagania ogólne pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
stanowi załącznik do umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych, wewnętrznych  i fundamentowych 
oraz nadproży prefabrykowanych  związanych z realizacją zadania określonego w w 
SST Część 1 „Wymagania ogólne  pkt.1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Pustaki  z betonu komórkowego.  
Materiałem zastosowanym do wykonania ścian są bloczki z betonu komórkowego.  
Bloczki z betonu komórkowego o parametrach  określonych w dokumentacji 
projektowej. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny być składowane na 
podkładach drewnianych lub paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie 
miały kontaktu z gruntem.  
Bloczki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste bez rys i pęknięć. 
Bloczki dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające 
normom (BN-67/ 6745-01). 
Wyroby ceramiczne 
Wyroby ceramiczne  w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania 
powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-
12002:1997, PN-B-12061:1997, PN-B-12050:1996. 
Stosowanie wyrobów ceramicznych o wymiarach nie objętych powyższymi normami 
dopuszcza się tylko w robotach renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku 
robót murowych wykonywanych z cegły rozbiórkowej, jeśli to zostało przewidziane w 
dokumentacji technicznej. 
W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad 
ilość konieczną do 
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uzyskania prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne. 
W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w 
liczbie nie przekraczającej 
15%, a w murach nośnych zbrojonych -10% całkowitej liczby użytych cegieł. W 
ścianach wypełniających, 
w murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z 
wyjątkiem murów 
ogniochronnych) dopuszcza się użycie cegieł ułamkowych przy jednoczesnym 
zastosowaniu co najmniej 
50% cegieł całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem 
cegła powinna być moczona (polewana wodą). 
Bloczki z betonowe  
Bloczki z betonowe M-2, M-4, M-6 do wykonania murów fundamentowych. 
Do murowania ścian fundamentowych stosować należy zaprawy cementowe. 
Belki prefabrykowane nadproży 
Do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych  należy zastosować nadproża 
prefabrykowane typu L – 19. Po ich przywiezieniu na budowę powinny być 
składowane na równych podkładach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykały 
podłoża. Można ułożyć je warstwowo stosując między warstwami przekładki 
drewniane. Nadproża powinny być proste, bez widocznych pęknięć, ubytków i innych 
uszkodzeń mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowę 
muszą posiadać atesty i certyfikaty producentów odpowiadające normom (BN-60/B- 
82251). 
 
Zaprawy 
Do murów niezbrojnych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być 
stosowane zaprawy budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne 
wg PN-65/B-14503; a tam, gdzie to jest uwarunkowanej względami konstrukcyjnymi - 
także zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504. 
Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować 
tylko zaprawy budowlane cementowe. 
Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg 
PN-I 65/B-14504, przy 
czym marka zaprawy nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów 
znajdujących się w warunkach suchych, a nie niższa niż 80 -w warunkach 
wilgotnych. 
Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie 
wyników |badań przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria spełniają 
następujące warunki: 
a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia 
współpracy materiałów 
b) gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości, 
c) nie powodują korozji zbrojenia. 
Dodatki do zapraw murarskich. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub 
przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno 
przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których 
zastosowano domieszkę. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania 
ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 
„Wymagania ogólne”. 
Murowanie ścian. 
Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić zgodność ich 
wytyczenia oraz wymiary z rysunkami.  Przed rozpoczęciem murowania ścian należy 
na ich fundamencie betonowym ułożyć izolację poziomą z podwójnej papy 
bitumicznej na lepiku.  
Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo- wapiennej 
marki 30. W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą  i wężem 
wodnym dokładność robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich 
krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze 
powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki 
warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż 
5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać z zachowaniem 
spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w przypadku spoin poziomych, i 10 
mm – w przypadku spoin pionowych. 
Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu L-19. 
Długość oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 10 cm. 
Przestrzeń wolną między elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem z 
tłucznia ceglanego lub żużla. 
Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej: 
Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
murarskich, wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do 
murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają 
wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony 
do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona 
przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że 
dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  
Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, 
wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę 
w ilości  odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, 
to należy  rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do 
rozcieńczonego wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
Badania materiałów i zapraw.  
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Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 
składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, 
substancje tłuste. Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe 
należy obłożyć stalową siatką  tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna 
być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli 
temperatura otoczenia jest wyższa niż 25 st. C lub zastosowano cement szybko 
twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być 
wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej.  Nie należy dopuszczać do 
przekroczenia przez zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30 st. C. 
W celu uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem 
schłodzić jej składniki. 
Murowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno 
układać zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4 st. C bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i 
zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy.  Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być 
usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 
technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom co do tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny 
przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi  
nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia 
przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie 
powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom     i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
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- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – 
„ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 
Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
przemurowanie komina ponad dachem z cegły klinkierowej kl. 350 na zaprawie 
cementowej, 
spoinowanie  komina gotową zaprawą barwioną, 
wykonanie ścian z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 
będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10. Przepisy związane 

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

– PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
– PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 



 24

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

– PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
– PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
– PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

– PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
– PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
– PN-86/B-30020   Wapno. 
– PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Tynki 

 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich. związanych z realizacją zadania 
określonego w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem tynków. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania 
ogólne”. 
2.1. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w 
ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa  - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany.  
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami 
państwowymi. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35.  
Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż 5 st.C. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 
lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych 
dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi 
recepturami podanymi w tabeli 1 
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Tablica 1. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka 

  pomiarowego 

Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce 
zaprawy 

1,5 3 5 8 10 12 
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego 
rodzaju i marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione 
laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej 
przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 
 

 
Tablica 2.Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich 

przeznaczenia 

Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja 
wg  stożka 

pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

Do murowania fundamentów ścian 
budynku 

6-8 3, 5, 8 

Do wykonywania filarów nośnych oraz 
murów, łuków i sklepień narażonych na 
duże obciążenia 

6-8 8, 10, 12 

Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości 

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12 

½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10 

Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod podokienniki, obróbki blacharskie itp. 

6-8 1.5,  3 

Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 

Do wykonywania 
obrzutki 

pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
Pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

Do wyk. narzutu dla tynków zewn. i 
wewn. 

6-9 3, 5 

Do wykonywania warstwy wierzchniej 
tynków zwykłych zewnętrznych i 
wewnętrznych 

9-11 3, 5 

Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 

 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę 
i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W 
przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25 st. C okres zużycia zapraw 
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy 
stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1% 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . 
Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż 5 st.C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub 
wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego 
lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna 
powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika 
budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy 
objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć 
wg tablicy 3 

 
 

Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 
Cement : ciasto wapienne : 

piasek 
Cement : wapno hydratyzowane: 

piasek 
0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 

1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 

1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, 
kierując się wytycznymi podanymi w tabeli 4 
  

 
 

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej  
przeznaczenia 

Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg 
stożka 
pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60% 

6-8 3, 5 

Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i 
murów poniżej izolacji w gruntach nasyconych 
wodą 

6-8 3, 5 

Do wykonania obrzutki pod 
tynki 

zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 
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Do wykonywania narzutu 
tynków 

zewnętrznych 
6-9 

1,5,3,5 
wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

Do wykonania zalewki w zależności od 
zastosowania 

9-11 1,5, 3,5 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 
państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
sucho-gaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i 
w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku 
stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed 
zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do 
zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie 
przed dodaniem do składników suchych. 
2.4. Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia 
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
Dla gładzi ścian basenowych należy stosować  modyfikowaną tworzywem 
sztucznym, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą, zaprawą wygładzającą o 
szerokim zakresie zastosowania. Te hydraulicznie wiążące zaprawy, przygotowana 
fabrycznie w oparciu o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do 
nakładania warstw o grubości od 1,5 do 5 mm. Zaprawy ta wykazują znakomitą 
przyczepność zarówno do betonu jak i pozostałych podłoży budowlanych 
Produkty te po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody można nakładać w postaci 
zaprawy szpachlującej, jak i w postaci rzadkiej zaprawy wygładzającej. Zaprawy 
odznaczają się następującymi szczególnymi właściwościami:  
- wysoka wytrzymałość na odrywanie  
- dobra zdolność akumulowania wody  
- niskie naprężenia własne  
- łatwy do przygotowania  
- bardzo łatwo daje się rozprowadzać  
Zastosowane w obiekcie zaprawy powinny odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej 
2.5. Tynki gipsowe  
Mają wszechstronne zastosowanie: można je wykorzystywać na niemalże wszystkich 
podłożach: betonowych, murowanych z różnych rodzajów cegieł. Nadają się z 
powodzeniem do kuchni i łazienek 
2.6. Siatka antyrysowa 
Siatka antyrysowa  jako materiał zabezpieczający przeciwko pękaniu. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania 
ogólne”. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom  przez producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 
„Wymagania ogólne”. 
5.1. Założenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania 
przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po  okresie osiadania murów lub 
skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 st. C i pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej  0 st. C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montażowych 
w okresie obniżonych temperatur” opracowanymi przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je 
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, 
zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 
mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na 
głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.3.Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 
a/   surowe rapowane 
b/   surowe wyrównanie kielnią 
c/   surowe ściąganie paca 
d/   surowe pędzlowanie 
e/   zatarcie na ostro 
g/   zacieranie z zaprawy gipsowej 
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

a/    tynk rapowany       12
4

6



  mm 

b/   tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany  10
4

6



  mm 

c/   tynk zacierany na ostro i pocieniany      5
3

3



  mm 

d/   tynk zacierany z zaprawy gipsowej     10
3

4



  mm 
 
Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej narzucając  je kielnia równomiernie na tynkowana powierzchnię. 
Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są 
niewielkie prześwity podłoża. 



 30

Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać ja wyżej wyrównując 
dodatkowo powierzchnię za pomocą  kielni. 
Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku 
za pomocą pacy z miękkiego drewna. 
Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką 
zaprawą rozprowadzana pędzlem. 
Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub 
cementowej naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni 
pacą i zatarciem pacą. 
5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 
przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie 
wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku 
wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki 
należy uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty 
jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III) 
Obrzutkę na powierzchniach  cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy 
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą 
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące 
zaprawy: 
a/   cementowo-wapienne:  
do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10 
do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,   
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 
 b/   cementowe: 
    do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 
    do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
Zapraw zaprawa  powinna  mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy 
podłoży z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka 
pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą,  a 
następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm. 
5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane ś na dobrze 
wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków 
zewnętrznych  należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonywać  według pasów lub listew kierunkowych.  W 
odróżnieniu od tynków  pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym 
pionowaniu i poziomowaniu  i zacieraniu są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli 
ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem – tynkami doborowymi 
filcowanymi (kat.. IVf).  
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Zaprawa stosowana do  wykonania gładzi powinna mieć konsystencje 
odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy 
: 
a/   cementowo-wapienne: 

w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 
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Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o 
stosunku 1:1:2 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować 
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy 
zacierać jednolicie gładka packą. 
5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których 
wilgotność względna powietrza nie przekracza 60%. 
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo 
większa  niż 60% (kuchnia , łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest 
zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynków  narażonych na 
bezpośrednie  działanie wody przed wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw 
sztucznych, lamperiami olejnymi i wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych.  
Przygotowanie podłoża 
Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać 
pewne wymagania, a mianowicie: powinno być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. 
Może to być: mur, beton, beton komórkowy. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że 
jakość podłoża ma duży wpływ na jakość tynku, dlatego też niezbędną czynnością 
jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej.  
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
Suchą zaprawę gipsową należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy 
wsypywać ją ręką, lekko rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania 
daje już 50 % sukcesu, ponieważ mamy pewność, że niepożądane grudki nie będą 
utrudniać pracy a przede wszystkim mieć wpływu na estetykę wykończonej 
powierzchni. Następnie zaprawę mieszamy ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem 
elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji . 
Nakładanie zaprawy 
Przygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę . 
Średnia grubość tynku powinna wynosić ok. 10 mm. Za każdym razem należy 
przygotować tylko tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy. 
Obróbka 
Naniesioną warstwę tynku gipsowego wyrównuje się łatą. Dostatecznie stwardniały 
tynk należy delikatnie zmoczyć i przetrzeć pacą z gąbką, a na koniec wygładzić pacą 
zwaną blichówką.  
Wykończenie powierzchni 
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze 
prace wykończeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku 
warstw tynku. Tynk, który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może być 
wygładzany lecz jego powierzchnia powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką 
strukturę. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
6.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
odbiorem oczyścić i zmyć woda 
6.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne 
powinny  być zgodne  z dokumentacja techniczną 
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Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 
tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii  II-IV nie powinny być większe niż: 

a/   na całej wysokości kondygnacji    - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku    - 30 mm 

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni 
barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 

a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – 
niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –
dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. 

Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – 
niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne 
włoskowate  rysy skurczowe 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić: 
a/   dla tynków wapiennych     - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych,  
 gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych   - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków gipsowych       - 0,04 Mpa 
d/   dla tynków cementowych     - 0,05 Mpa 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi do linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenia 
przecinających 

się płaszczyzn od 
kata 

przewidzianego w 
dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

0 
I 
Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 

Nie większe niż 
4 mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 10 
mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
4 mm na 1 m 

III 
Nie większe ni z 
3 mm i w liczbie 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i ogółem 

Nie większe niż 
3 mm na 1 m 
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nie większej niż 
3 na całej 
długości  łaty 
kontrolnej 2 m 

ogółem nie więcej 
niż 4 m w 
pomieszczeniach 
H do 3,5  oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
H>3,5 m  

nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 
2m na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 
1,5 mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm w 
pomieszczeniach 
H do 3,5m,  oraz 
nie więcej niż 
4mm w 
pomieszcz. H > 
3,5m  

Nie większe niż 2 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 3mm 
na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
2 mm na 1m 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – 
„ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
Cena obejmuje: 
 roboty przygotowawcze 
 zagruntowanie powierzchni 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie tynku w pełnym jego zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni pod 

okładziny i malowanie i osadzeniem narożników podtynowych 
 testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST 
 
10. Przepisy związane 
 PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

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

doborze. 
 PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
 Instrukcje producentów 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Pokrycia dachowe papowe i obróbki blacharskie 

 
 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych i  obróbek blacharskich dla zadania określonego w SST „Wymagania 
ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” 
pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót dekarskich objętych dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Pokrycie dachu  
 papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  

Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie dachu, attyk, okapów itp. z blachy według dokumentacji 
projektowej. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na 
żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania 
ogólne”. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania 
ogólne”. 
Pokrycia papowe z papy zgrzewalnej 
Na warstwę podkładową należy zastosować papę podkładową termozgrzewalną i 
zgrzewać ją na zakładach. Łączniki mechaniczne należy rozmieścić wzdłuż zakładu 
podłużnego na całej powierzchni dachu, zwiększając ich liczbę w obrębie brzegu 
dachu, kalenicy i wokół urządzeń dachowych (kominy, wentylatory, inne). Liczba 
łączników należy przyjąć na podstawie instrukcji producenta. Papę nawierzchniową 
należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej, zakłady boczne o 
szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak aby w spoinie 
wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. 
Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 
występowały w jednej 
linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte 
względem siebie o połowę szerokości rolki. 
W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy 
zastosować izoklin styropianowy, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90 st.; 
klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy 
zgrzewaniu ; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na 
wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina. 
W obniżonych temperaturach otoczenia papy powinny być przed użyciem 
przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie niższych niż +18 st. C 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 
blacharskie z można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15 st. C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny  
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w 
złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, rynny powinny być mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z 
projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone 
w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały pokryciowe 
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Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokryciowych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – 
„ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
 
10.  Przepisy związane 
 PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
 PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Badania 
 PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy 

stosowany na gorąco. 
 PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz 

ocynkowane i powlekane. 
 PH-81/H-92900  Cynk. Blachy. 
 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 Instalacja odgromowa 
  

 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem instalacji 
odgromowej w ramach zadania określonego w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania instalacji 
odgromowej w obrębie remontowanego dachu i obejmują: 

 przygotowanie i montaż instalacji odgromowej dachu budynku, 
 pomiary kontrolne instalacji odgromowej,          
 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne jakie występują 

przy realizacji  niniejszej inwestycji. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Elementy instalacji odgromowej 
Wszystkie elementy instalacji odgromowej takie jak: 
-  gąsiory regulowane, 
-  uchwyty murowe (wbijane), 
-  uchwyty naciągowe, 
-  uchwyty papowe, 
-  uchwyty rynnowe, 
-  uziomy, 
-  przedłużenia uziomów, 
-  złącza krzyżowe, 
-  złącza probiercze, złącza rurowe, 
-  złącza szynowe, 
muszą być wykonane zgodnie z PN-71/H-04651, a ze względu na to, że elementy tej 
instalacji pracują w ciężkich warunkach (środowisko o silnym działaniu korozyjnym) 
muszą być ocynkowane zgodnie z PN-82/H-97005 – powłoka cynkowania 12um. 
Wszystkie elementy i materiały użyte do wykonania instalacji odgromowej muszą 
posiadać aktualne atesty i certyfikaty jakości dostarczone z nimi na plac budowy. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania instalacji odgromowej budynku oraz 
rusztowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.   
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonanie instalacji odgromowej  
Instalacja odgromowa to zespół połączonych ze sobą elementów, których zadaniem 
jest przejęcie prądu wyładowania piorunowego i odprowadzenie go jak najkrótszą 
drogą do ziemi bez szkody dla budynku, przebywających w nim ludzi oraz urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych stanowiących jego wyposażenie.  
Instalacja odgromowa budynku wykonana będzie ze zwodów i przewodów 
odprowadzających oraz uziomów i przewodów uziemiających.  
Zwody. 
Na dachu należy ułożyć specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne) albo 
wykorzystać w instalacji odgromowej metalowe elementy budynku (zwody naturalne), 
których zadaniem jest bezpośrednie przejmowanie prądów piorunowych. 
Jako zwody sztuczne zastosować należy druty ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali 
nierdzewnej. Można je ułożyć bezpośrednio na dachu lub nieco ponad jego 
powierzchnią.  
Zwody naturalne to wszystkie przewodzące elementy konstrukcyjne budynku. Na 
dachach płaskich i tarasach mogą to być na przykład metalowe balustrady, rynny, 
ornamenty, poręcze itd. Jako zwody naturalne mogą zostać również użyte metalowe 
pokrycia dachów - jeżeli ich grubość nie jest mniejsza niż 0,5 mm, a pod spodem nie 
ma łatwopalnych materiałów (na przykład trocin, trzciny itp.). Za zwody naturalne 
mogą też posłużyć blachy powlekane o grubości minimum 0,5 mm, pokryte warstwą 
ochronną o grubości mniejszej niż: 1 mm jeżeli to PVC i 0,5 mm jeśli to asfalt.  
Zasady montażu zwodów. 
Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na powierzchni lub nad powierzchnią 
dachu, takie jak kominy, maszty anten, wywiewki, jak również metalowe elementy 
biegnące przy dolnej krawędzi dachu (na przykład rynny), należy połączyć z 
najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym.  
Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane wystające nad powierzchnię dachu 
(na przykład kominy murowane, kominy z tworzyw sztucznych) należy wyposażyć w 
układ zwodów i połączyć do zwodów na powierzchni dachu. Należy przy tym unikać 
prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 
Przewody odprowadzające. 
Służą do łączenia zwodów albo z przewodami uziemiającymi, albo z uziomem 
fundamentowym. Można je ułożyć w następujących miejscach: 
- na zewnętrznej elewacji budynku, 
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- pod tynkiem - ale tylko w ścianach wykonanych z materiałów niepalnych, 
- wzdłuż rynien i rur spustowych - co pozwala ukryć przewody nawet wtedy, gdy 
budynek  jest już otynkowany. 
Liczba przewodów odprowadzających nie może być mniejsza niż dwa, przy czym 
zaleca się zachowanie jednakowych odległości między przewodami. Jeśli warunek 
ten jest trudny do spełnienia, należy dopilnować, aby przewody odprowadzające 
biegły w pobliżu narożników budynku. 
Przewody odprowadzające należy połączyć z uziemieniem za pomocą zacisku 
probierczego, który umieszczony będzie w puszce ochronnej. Puszka może być 
umieszczona na ścianie lub schowana w elewacji budynku.  
Zacisk probierczy - rodzaj złącza montowanego na przewodach odprowadzających, 
które wykonuje się po to, by umożliwić pomiary kontrolne instalacji odgromowej. 
Uziomy.  
W instalacji odgromowej można stosować dwa typy uziomów - otokowe i 
fundamentowe.  
Do wykonania uziomu fundamentowego można wykorzystać fundamenty żelbetowe 
o połączonym zbrojeniu. Są one znacznie skuteczniejsze niż uziomy otokowe. 
Jeżeli nie jest możliwe wykonanie uziomu fundamentowego, to wokół budynku 
należy zainstalować uziom otokowy. Należy go wykonać z płaskownika - na przykład 
o wymiarach  
30×3,5 mm lub 25×4 mm, ułożonego na węższej krawędzi. Uziom otokowy powinien 
być zakopany na głębokości co najmniej 0,5 m w odległości ponad 1 m od ścian 
obiektu i powinien całkowicie otaczać obiekt. 
Jeśli budowa już jest zakończona, a teren wokół budynku urządzony, i nie ma 
możliwości wykonania uziomu otokowego lub fundamentowego, wtedy można 
wykonać uziomy pionowe. Są to metalowe pręty długości około 3 m wbijane w ziemię 
przy każdym zejściu przewodu odprowadzającego z budynku. 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót elektrycznych. 
Roboty elektryczne  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac elektrycznych. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 
instalacji odgromowej podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów instalacji elektrycznej od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy.  
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 
naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem 
producenta stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania robót elektrycznych, 
- zgodności wykonanych prac elektrycznych z dokumentacją projektową, 
- estetyki wykonania robót elektrycznych. 
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 W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności   
 prowadzenia robót elektrycznych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót elektrycznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli 
wszystkich atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych 
niniejszym działem.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania 
ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – 
„ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 
elektrycznych. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 
„Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-   dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót elektrycznych. 
-   wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
-   przygotowanie i montaż instalacji odgromowej budynku, 
-   pomiary kontrolne instalacji odgromowej,          
-   prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
    własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
10. Przepisy związane 
 PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub  łączeniowymi, 

 PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona  zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w  zależności 
od wpływów zewnętrznych - Wybór środków  ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów  zewnętrznych, 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla                                  zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona  przeciwpożarowa, 

 PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania 
ogólne, 

 PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady 
ogólne. 

 
 

 
 


