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1.      ST-45214000-0  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1    1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących „Remont dachu z ociepleniem i  
częściową wymianą stolarki  okiennej  i  drzwiowej  budynku zlokalizowanego w 
Łodzi  przy ul icy Szpitalnej  6,  dz.   nr  ewid.  26/2 ,   obręb  W –  22.” 
 
Kod wg CPV: 45214000-0 
 

Części składowe przedmiotu głównego  

 

Kod wg CPV:           Rodzaj robót:    

    

1. ST-45214000-0  WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................................................... 2 

2. ST-45110000-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ...................................................................................... 20 

3. ST-45321000-3  IZOLACJA TERMICZNA .......................................................................................... 23 

4. ST-45421110-8  OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ ......................................................................... 28 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 

części składowych przedmiotu głównego. 

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; 
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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.   budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5.   remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.4.6. 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. 

1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.10. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 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. 

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.13.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8. 

1.4.14.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
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sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.15. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.16. 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. 

1.4.17. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.18. 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. 

1.4.19. 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. 

1.4.20. 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. 

1.4.21. 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. 

1.4.22. 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.  

1.4.23. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.24. 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. 

1.4.25. 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.  

1.4.26. Inżynier – na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 



SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Remont dachu z ociepleniem i częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 

1.5.1.  Rysunki Wykonawcy robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera i 

inne odpowiednie organy: 

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 

Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy. 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 

dodatkowych kosztów.  

Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 

dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część 

musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy 

jako oddzielna część robót. 

Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, dokumentacji i 

danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub 

zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed 

dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z 

Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli 

Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 

dni przed datą konsultacji. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków 

otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca 

powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym prawem 

oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach Inwestorowi, nie później niż 

14 dni przed końcowym odbiorem. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

trzecich. 
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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 oraz wygody społeczności. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrócony 

do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w 

postaci kontenerów lub barakowozów. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z 

Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. 

1.5.4.  Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

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. 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym 

okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez 

Zamawiającego. 

1.5.7.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji i 

urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 

urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji 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. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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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 końcowego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

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 Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

1.5.11. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te 

zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy transportu, 

zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia 

użyteczności publicznych, itd.) 

W ciągu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 

listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji propozycję harmonogramu robót do wykonania. 

2.  MATERIAŁY 

2.1  Źródła uzyskania materiałów 

Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty 

techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i 

użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inżynier jest uprawniony 

do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów, które są używane.  

Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy 

Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 

Kontraktem.  

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 

poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z 

placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w 

czystości. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 

Wszelkie roboty powinny odbywać się z rusztowań zewnętrznych przy założeniu ograniczonego 

dostępu do modernizowanych pomieszczeń z wnętrza budynku. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrze 

pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w 

remontowanych pomieszczeniach folią ochronną.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności 

przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 



SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Remont dachu z ociepleniem i częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót do 

porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  

6.1  System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 

materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inżyniera, 

System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i 

organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

Część główną opisującą: 

- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 

- Bezpieczeństwo i higienę pracy; Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi, 

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i sprzętu 

Część szczegółową opisującą: 

- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność 

zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty 

bezpieczeństwa itp.), 

- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 

działania, 

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi, 

- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,  

- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, 

że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do 

pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur 

testowych. 

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia 

inspekcji. 

Inżynier poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego 

wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inżyniera 

błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, 

które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja 

materiałów będzie przeprowadzona. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca  

6.3.  Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub 

urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,  

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda 

partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają 

ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

6.4.  Dokumenty budowy 
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(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska.  

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

(2) Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. Objętości będą 

wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4.  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

a) Przejęcie Robót i Odcinków, 

b) Przejęcie części Robót, 
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c) Świadectwo Wykonania. 

8.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera nie 

wcześniej niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 

przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o 

Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. 

Inżynier, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 

Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 

8.1.1.  Dokumenty do Przejęcia Robót  

Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, 

sieci energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję powinny być 

wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2.  Przejęcie części robót 
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Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla 

jakiejkolwiek części robót stałych. 

Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak 

najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla 

przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby 

końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego 

okresu zgłaszania wad. 

8.3.  Świadectwo wykonania 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów 

Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 

ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa 

Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne przepisy 

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w 

Przedmiarze Robót. 

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 

podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie 

ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 

Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 

dostawy na miejsce budowy 

Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 

Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami) 
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2.      ST-45110000-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z częściowym demontażem stolarki, ślusarki i elementów zamontowanych 

na elewacji budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych. 

 Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3. należy stosować: 

szlifierki kątowe, 
młotki, piły, przecinaki 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 

transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Czynności wstępne 

 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

 Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny 

być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 

zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

 Roboty rozbiórkowe obejmują: 

demontaż stolarki okiennej, 
demontaż rynien i rur spustowych, 
demontaż instalacji odgromowej 
demontaż stolarki drzwiowej 
Materiał z rozbiórki należy przewieźć do utylizacji lub w inne miejsce wskazane przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów 

budynku, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową dla następujących robót jest odpowiednio: 
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demontaż stolarki i ślusarki otworowej    1 m2. 
demontaż rynien i rur spustowych     1 m 
demontaż instalacji odgromowej     1 m 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

rozebranie wybranego elementu 
usunięcie materiału z rozbiórki poza budynek, 
wywiezienie materiału z rozbiórki, 
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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3.       ST-45321000-3  IZOLACJA TERMICZNA 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ocieplenia z płyt styropianowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad ocieplenia przegród zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne" pkt 2 

2.2. płyty izolacyjne  

Płyty z polistyrenu ekspandowanego powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-

EN 13163: 2012+A1:2015 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja” 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów: 

 

Dach               -EPS 100            gr. 20 cm, 



SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Remont dachu z ociepleniem i częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tabela 1 Parametry techniczne materiałów izolacyjnych 

 Styropian EPS 100 w postaci 

płyt laminowanych papą 

asfaltową 

Współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze +20°C, nie 

większy niż 

 

 

0,035W/mK 

 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla gr. 40-

180 mm, nie mniejsze niż 

 

100 kPa 

 Nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 

 

< 1000 g/m2  

Klasa reakcji na ogeiń 

 

E 

   

 
Papa podkładowa –  
 

Grubość  2,5 mm 
Wodoszczelności – wodoszczelny przy 200 kPa 
Reakcja na ogień – E 
Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż 550 ±100 N/50mm 
Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek 450 ±100 N/50mm 
Odporność na działanie ognia zewnętrznego - NRO 
 
Papa wierzchniego krycia –  
 

Grubość  5,0 mm 
Wodoszczelności – wodoszczelny przy 400 kPa 
Reakcja na ogień – E 
Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż 800 ±100 N/50mm 
Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek 600 ±100 N/50mm 
Odporność na starzenie sztuczne - -10±5 oC 
Odporność na działanie ognia zewnętrznego - NRO 
 
 
 
ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEĆ KLASYFIKACJĘ OGNIOWĄ NRO. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania ociepleń przegród zewnętrznych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania ociepleń, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4.  TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt izolacyjnych 

Płyty powinny być pakowane w paczkach w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.3. Transport  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami),  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami. 

5.  WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Przy układaniu płyt izolacyjnych wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod 

wpływem przewidywanych nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 

Wymagania te spełnione są przez:  

• płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany EPS 100,  

• płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. PSK, PSK 2. 

Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać 

wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 

Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne 

opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  

• +5°C w przypadku pap oksydowanych.  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio 

przed zgrzaniem. 4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
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Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 

większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą 

możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien 

być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie 

wody.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

• podłużny 8 cm,  

• poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . 

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 

masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 6 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt styropianowych powinna być zgodna instrukcją ITB 321 

„Stosowanie wyrobów styropianowych w budownictwie” 

W szczególności powinna być oceniana: 

równość powierzchni płyt, 
wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
wilgotność i nasiąkliwość. 
 
6.2.2. Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości stropu. 

Z powierzchni ociepleń nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza niż 0,5 m . 
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7.3. Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych ze styropianu.  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni 

izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

przygotowanie stanowiska roboczego, 
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
przygotowanie podłoża, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania ociepleń: 

ułożenie płyt na podłożu wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN ISO 6946:1999  „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

PN-82/B-02403  „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne". 
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PN-B-02151-3:1999  „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania". 

PN-93/B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności  

                                       materiałów budowlanych". 

PN-B-02851-1:1997  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 

PN-EN 12086:2001  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej". 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

„Warunki techniczne"- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

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

Dz.U. nr 75/2002, poz. 690. 

Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach". 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 

audytu energetycznego z załącznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych", tom 1,2,3,4, 

Wydawnictwo ARKADY W-wa,1989 r. 

 

 

4.      ST-45421110-8  OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I 

DRZWIOWEJ 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

osadzeniem stolarki okiennej z profili PCV i drzwiowej z aluminium. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
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Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w specyfikacji  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Z uwagi na charakter obiektu wymaga się, aby systemodawca stolarki i ślusarki udzielił 10 lat 

gwarancji na proponowane przez siebie rozwiązania, profile oraz powłoki malarskie i 5 lat gwarancji 

na akcesoria. 

Wykonawca ślusarki zobowiązany będzie do wykonania projektu wykonawczego ślusarki i 

uzgodnienia go z projektantem obiektu i Inżynierem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stolarka okienna 

Projektuje się okna jednoramowe, dwukomorowe o skrzydłach uchylnych i uchylno-rozwieranych 

otwieranych do wewnątrz. Okna w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi powinny 

być wyposażone w nawiewniki higrosterowane. 

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna powinien wynosić U≤0,9 W/m2K. 

Kolor okien – biały  

Okna wykonane powinny być z profili przynajmniej pięciokomorowych.  

Okucia powinny posiadać blokadę położenia. 

2.2. Ślusarka drzwiowa 

Drzwi aluminiowe wykonać z profili aluminiowych izolowanych. 

Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi powinien wynosić U≤1,3 W/m2K. 

Minimalna grubość ścianek profili – 1,8 mm. 

System powinien umożliwiać wykonanie „gładkich drzwi” (ościeżnica i skrzydło powinny mieć tą samą 

grubość). 

Drzwi zewnętrzne z częściowym przeszkleniem zestawem szyb P4/R/33.1. 

Drzwi winny zostać wyposażone w okucia antypaniczne i samodomykacze. Drzwi w kolorze szarym. 

Kolor ślusarki – szary np. RAL 7004  

2.3. Obróbki blacharskie 

Z blachy stalowej powlekanej o grubości co najmniej 0,6 mm w kolorystyce uzgodnionej z 

inwestorem. 
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3. Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inżynierem. 

4. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny 

5. Wykonanie robót 

Zgodnie z materiałami technicznymi producenta systemu. 

6.  Kontrola jakości 

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 

2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 2 

mm. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej należy przeprowadzić następujące badania: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być przeprowadzone 
przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru, 
sprawdzenie atestów dopuszczenia użytych materiałów do stosowania w budownictwie, 
sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwi (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria 
itp.) 
sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 
sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 
otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) 
Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 

wbudowywanych wyrobów. 

Prawidłowość montażu parapetów  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 

kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 

z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien 

8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej obejmuje: 

roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie i montaż  stolarki okiennej 
montaż parapetów zewnętrznych 
testy i pomiary  

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-ISO 8930:1997  „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  

Terminologia” 

PN-B-01040:1994  „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 

PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 

PN-B-03340:1999  „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i 

warunków gwarancyjnych. 


