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A.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. 
Niepodległości 208 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót.  

1.3 Zakres robót objętych ST: 
1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót 
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i 
stosować w powiązaniu z nimi. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót budowlanych , architektonicznych, 
oraz prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w 
przedmiarze, oraz wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi. 
W zakres przewidywanych robót opisanych w  niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące 
prace: 

 
 Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
 Roboty ogólnobudowlane 
 Roboty porządkowe   

w tym poniżej wymieniony zakres szczegółowy robót: 
         a). wykonanie robót przygotowawczych, w tym: 

1) wygrodzenie powierzchni objętej strefą bezpieczeństwa przy robotach  
2) odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robót przez powieszenie tablic     
   informacyjnych i ostrzegawczych. 
3) określenie z Inwestorem dojazdu przez obszar należący do GUS 
4) uzgodnienie z Inwestorem miejsca składowania materiałów 
5) uzgodnienie miejsc podłączenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu. 
b).wykonanie robót remontowych objętych projektem budowlano-wykonawczym: 

          1) docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej 
          2) rozebranie warstw posadzkowych do stropu skrzynkowego 
          3) wykonanie warstw posadzkowych z ułożeniem płytek 
          4) docieplenie dachu wełną mineralną i ułożenie papy 

5) nadmurowanie ścianki kolankowej świetlika 
6) remont świetlika 
7) wymiana obróbek blacharskich na blachę tytan cynk 
8) wykonanie konstrukcji stalowej pod agregaty wentylacyjne 
9) izolacja przestrzeni międzystropowych granulatem z wełny mineralnej 
10) ocieplenie ścian i stropu wełną mineralną z obiciem płyt GKW na stelażu 
11) wymiana parapetów zewnętrznych 
12) renowacja pasa rynnowego, podkonstrukcji stalowej z podniesieniem poziomu poręczy z 
uszczelnieniami z izolacją z wełny mineralnej gr 10 cm , montaż nowej obudowy z blachy powlekanej , z 
montażem kolcy przeciwptakowych  
13) T4 - docieplenie ścian wełną mineralną gr 10 cm z tynkiem mineralnym na siatce, malowanym - 
zwyżka budynku ABC 
14) glify zwyżki budynku ABC docieplenie wełną mineralną 3 cm z tynkiem na siatce i malowaniem 
15) przetarcie tynku z nałożeniem siatki na kleju i wykończenie wyprawą elewacyjną - daszek i słupy 
zwyżki  budynku ABC 
16) renowacja pasów gzymsy z wapienia - uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych płyt 
(5%powierzchni) , odgrzybienie, hydrofobizacja i impregnacja kamienia 
17) renowacja pasów podokiennych z wapienia - uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych płyt 
(5%powierzchni) , odgrzybienie, hydrofobizacja i impregnacja kamienia 
18) obróbki blacharskie gzymsów - blacha tytan-cynk 
19) obramowania okienne z wapienia - uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych płyt odgrzybienie, 
hydrofobizacja, i impregnacja kamienia. 
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20) montaż kolców przeciwptakowych na gzymsach 
21) pasy międzyokienne - ocieplenie z wełny gr 4 cm, siatka na kleju, tynk mineralny 
22) okładzina elewacja wapienna - uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzinych płyt  odgrzybienie, 
hydrofobizacja, i impregnacja kamienia. 
23) okładzina wapienna glifów - uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzinych płyt  odgrzybienie, 
hydrofobizacja, i impregnacja kamienia. 
24) okładzina elewacja wapienna boniowana - uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzinych płyt 
odgrzybienie, hydrofobizacja, i impregnacja kamienia. 
25) wymiana cokołu z płytek na cokół z płyt wapiennych z impregnacją kamienia 
26) reperacja tynków boniowanych  parteru z malowaniem elewacji 
27) reperacja tynków boniowanych glifów parteru z malowaniem elewacji 
28) wymiana portalu drzwi na piaskowiec z impregnacją kamienia 
29) przecieranie tynku z naciągnięciem siatki na klej i wykończenie stropu wyprawą elewacyjną - 
podcień i strop przejścia przez budynek 
30) ocieplenie z wełny gr 10 cm, z tynkiem mineralnym na siatce i malowaniem 
31) glify okienne z ociepleniem wełną gr 3 cm z siatką i wyprawą elewacyjną i malowaniem 
32) naprawienie powierzchni betonu i pomalowanie farbami do betonu – ramp 
33) daszki nad wejściami na konstrukcji stalowej krytej blachą tytan-cynk z zabudową czołową z 
poliwęglanu 
34) siatka zgrzewana przesłaniająca klimatyzatory na konstrukcji stalowej 
35) zabezpieczenie dolnych pasów płyt kamiennych impregnatem hydrofobowym 
36) zabezpieczenie elewacji antigrafiti 
37) malowanie słupów farbami krzemianowymi 
38) wymiana kratek wentylacyjnych w elewacji 
39) zabudowa kanału wentylacyjnego z blachy tytan-cynk 
40) naprawienie i obłożnie płytami wapiennymi nadproża nad wejściem (wys 25 cm) 
41) renowacja szafki hydrantowej i gazowej 
42) remont drabiny wejścia na dach- oczyszczenie i malowanie 
43) renowacja balustrady stalowej z oczyszczeniem i malowaniem 
44) Zerwanie płytek na tarasach 1 piętra z ociepleniem styroduru gr 5 cm, izolacja poziomą, szlichtą i 
ułożeniem płytek z cokołami 
45) izolacja z wełny mineralnej gr 15 cm z siatką na klej i tynkiem mineralnym malowanym 
46) okładzina wapienna boniowana, uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych płyt  konserwacja 
elementów kamiennych 
47) okładzina wapienna boniowana glifów, uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych płyt  
konserwacja elementów kamiennych 
48) okładzina wapienna z uzupełnieniem ubytków, wymiana uszkodzonych płyt  z konserwacją 
elementów kamiennych 
49) okładzina wapienna glifów z uzupełnieniem ubytków, wymiana uszkodzonych płyt konserwacją 
elementów kamiennych 
50) obróbki blacharskie gzymsów - blacha tytan-cynk 
51) daszek nad wejściem konstrukcja stalowa obita blachą tytan-cynk 
52) wymiana parapetów okiennych zewnętrznych na blaszane z tytan-cynk 
53) ocieplenie ścian wełną mineralną gr 15 cm z obiciem płyt GK na stelażu metalowym z 
pomalowaniem - budynek D - zabudowa okien 
54) wymiana okien na okna z pcv z naprawą glifów i malowaniem 
55) wymiana drzwi na drzwi z pcv z naprawą glifów i malowaniem 
56) wymiana okien aluminiowych  z naprawą glifów i malowaniem 
57) wymiana drzwi aluminiowych  budynek A z naprawą glifów i malowaniem 
58) wymiana drzwi stalowych  z naprawą glifów i malowaniem 
59) rusztowania do robót elewacyjnych  
60) zabudowa, osłona central wentylacyjnych na dachu 
c)  roboty porządkowe 
1) sprzątniecie placu budowy z myciem okien 
2) rozebranie foli zabezpieczającej okna 
3) rozebranie ogrodzenia strefy wydzielającej prace 
4) wywiezienie gruzu 
 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, 
realizacji i odbiorze robót. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
budowlanymi i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
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- transport 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia 
 

1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. 
Niepodległości 208 
 
1.3.3. Inwestor 

Główny Urząd Statystyczny 00-925 Warszawa al. Niepodległości 208 
 
1.3.4. Biuro projektów 
 
Makro Budomat Development sp z o.o. w Warszawie ul. Wolska 50a paw 9b 
 
1.3.5. Stan istniejący i charakterystyka obiektu 
Budynek ten posiada cztery skrzydła, (oznaczone na planie zagospodarowania terenu literami: A, B, C i 
D), połączone ze sobą, trzy z nich (A, B, C) stanowią wspólny element architektoniczny i są one jednej 
wysokości – 8 kondygnacji. Najwyższe piętro jest cofnięte i posiada tarasy zewnętrzne z ciągami 
komunikacyjnymi po odwodzie budynku. Dodatkowo do tych trzech skrzydeł przylega parterowy, 
podpiwniczony łącznik, na którego dachu znajduje się kopuła szklana doświetlająca przez strop 
pomieszczenia czytelni. Łącznik ten stanowi podstawę czterokondygnacyjnego budynku o rzucie 
prostokątnym (skrzydło D) mieszczącego bibliotekę i archiwum GUS. Cały budynek w poziomie parteru, 
w skrzydle A posiada  prześwit  stanowiący uliczny ciąg komunikacyjny, z którego są dodatkowe dwa 
wejścia do budynku.  
Podstawowe parametry techniczno – użytkowe budynku głównego 
• Skrzydła A, B i C posiadają po 8 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacje podziemną 
• Skrzydło D składa się z 5 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej 
• Wysokość skrzydeł A, B, C w najwyższym punkcie:  32,0  m 
• Wysokość skrzydła D:     13,94  m 
• Liczba klatek schodowych:      7 
• Kubatura budynku:       115 614 m³ 

            w tym:  
     - kubatura części podziemnej:    18 367 m³ 
     - kubatur części nadziemnej:     97 247 m³ 
• Powierzchnia zabudowy:     4 946  m² 
• Powierzchnia użytkowa budynku:     25 175 m² 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu związany z termomodernizacją budynku GUS w 
Warszawie przy al. Niepodległości 208. Zakłada się pozostawienie bryły budynku i termomodernizację 
dachu i ścian elewacji. Wymianie podlegają okna i drzwi, przebudowie ulegnie świetlik w części D 
budynku. Docieplony zostanie dach i fragmenty ścian. Podwyższone zostaną barierki do wymaganej 
wysokości 1,1m, wymienione zostaną warstwy posadzkowe tarasów, ramp, wykonane zostanie 
docieplenie stropów międzypiętrowych . Naprawione i zabezpieczone zostaną elementy kamienne 
elewacji. Wymianie podlegać będą obróbki blacharskie i barierka ostatniej kondygnacji budynków ABC. 
Oszlifowane, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane zostaną drabiny wejścia na dach i kraty 
okienne. Wyremontowane zostaną słupy parteru i przejście przez budynek. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 

 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót dla, 
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
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Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
Określenia podstawowe 
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

- BUDYNKU- należy przez to rozumieć taki obiekt, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
-  BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty 
antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp. 
-  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 
-  TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony na 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
-  BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
-  ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć  budowę,  
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
-  REMONCIE -  należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżących 
konserwacji 
-  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 
-  TERENIE BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
-  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 
-  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 książki obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu 
-  DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 
-  APROBACIE TECHNICZNEJ -  należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
- WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
-  WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
-  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 
-  DZIENNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
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-  KIEROWNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
-  REJESTRZE OBMIARÓW – należy przez to rozumieć, akceptowaną przez inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
-  MATERIAŁACH -  należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
-  POLECENIU INSPEKTORA NADZORU -  należy przez to rozumieć polecenia przekazywane 
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 
-  REKULTYWACJI – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
-  ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 
-  PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych 
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót.  
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru.  

 
W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru 
końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 
Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcję Kierownika 
Budowy będzie pełnić osoba posiadająca wymagane prawem uprawnienia budowlane o specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej oraz będąca członkiem Izby Samorządu Zawodowego. Wykonawca będzie 
dysponował osobą posiadającą 18 miesięczne doświadczenie przy robotach budowlanych 
prowadzonych w obiektach zabytkowych. Wykonawca udokumentuje spełnienie wymienionych 
wymagań w zakresie doświadczenia wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi (np. referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane). 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien uzgodnić zajęcie 
niezbędnego terenu i sposób realizacji robót.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy księgę 
obmiaru robót (przy rozliczeniu robót kosztorysem powykonawczym) oraz jeden egzemplarz pełnej 
dokumentacji projektowej. 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z 
kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy przejęciu, oraz 
naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy o 
wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół przekazania podpisują 
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich 
zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 

- wydzielenia terenu objetego realizacją inwestycji 
- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 
- zabezpieczenia socjalnego dla pracowników 
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- wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika) 
 
Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
• wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
• zapewnienia łączności telefonicznej, 
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 
niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem 
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów 
jest zabronione. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego RB znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie 
większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych  
     i mechanicznych, 
• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpożarowych. 
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Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 
socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
 
1.5.2  Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Przy wykonywaniu robót elewacyjnych w miejscach zajęcia ternu miasta wymagane jest wykonanie 
dokumentacji organizacji ruchu określającej powierzchnię i czas zajęcia terenu. Dokumentację tą 
opracuje wykonawca robót. Koszt zajęcia terenu ponosi Inwestor. 
 
1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 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 “Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 
określony w dokumentacji projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty i zgodzić się 
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej.  
 
1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza  w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla 
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pracowników Użytkownika, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i 
zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  się,  że jest 
włączony w cenie ofertowej.  
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  tak by nie 
oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.  
Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziaływaniem 
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem się do gruntu. 
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed: 
- możliwością powstania zagrożenia pożarowego, 
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych    
- zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w osadnikach 
lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów. 
Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie norm i 
stężeń dopuszczalnych określonych przepisami. 
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z przepisami i 
wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu.  
Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu hałasu. 
Przekroczenie tych norm może spowodować wstrzymanie robót. 
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych 
ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej od Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do 
przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego. 

  
1.5.6 Ochrona  przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza,  
wymagany  przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpie- 
czone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

 
1.5.8 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia uzbrojenia 
podziemnego  takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji .  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z 
tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot. 

 
1.5.10 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących 
wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w 
zakresie przepisów bhp. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do 
następujących działań 
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 

 - wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 - wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez     
     wyznaczone w tym celu osoby 
 - przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  
     i obuwia roboczego  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
•  krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
•  pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
•  Podesty rusztowań 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 
•  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych; brak 

stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.) 
•  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego  usytuowanego 

przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien 
posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
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Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 
1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: 
• gogle lub przyłbice ochronne, 
• hełmy ochronne, 
• rękawice wzmocnione skórą, 
• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, oraz gwarantować 
bezpieczeństwo osób postronnych. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako:  
• szkolenie wstępne,  
• szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 
z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – 
nie rzadziej niż raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 



 14 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni 
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

          Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej   

          Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przed działaniem 
wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót od daty rozpoczęcia prac do 
daty odbioru końcowego.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwłocznie usunąć 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.12 Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 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 Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
  

 
2.Materiały  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych   
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  szczegółowe w czasie postępu robót. 
Wykonawca  na  każde  żądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany: 
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, 
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych do 

wbudowywania, 
- możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w ramach 

umowy 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego. 
Wszelkie materiały należy transportować od strony zewnętrznej, za pomocą wciągarek na 
rusztowaniach. Roboty wewnętrzne należy prowadzić przy zamkniętych pomieszczeniach w sposób 
zapewniający czystość korytarzy i pozostałych pomieszczeń. 
 
2.2  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których  zostały  zakupione,  to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
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 
 
2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
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 Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego 
stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Materiały użyte do robót określa szczegółowa specyfikacja techniczna. 
 
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 
projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru., Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
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przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru 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 Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Do robót związanych ze świetlikiem należy użyć rusztowań typu warszawskiego zaś do robót 
elewacyjnych rusztowań rurowych. Rusztowania rurowe po postawieniu podlegają odbiorowi z wpisem 
do dziennika budowy. Powinny posiadać siatkę osłonową, daszki zabezpieczające nad wejściami i 
instalację odgromową. 

 
4.  Transport 
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 i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie 
Wykonawcy. 
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również zapewnić 
bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.  
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości, gwarantujące brak uszkodzeń oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów. 
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 
wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich 
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 
Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami producentów 
materiałów, wyrobów i urządzeń. 
Gruz należy wywozić na odległość 30 km z jego utylizacją. 
 
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, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor 
Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru  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. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z Wykonawca , 
Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  prac budowlanych określonych projektem. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10. 



 17 

Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 
  projekt budowlany z pozwoleniem na  budowę ( jeśli jest wymagane); 
  projekt wykonawczy; 
  dziennik budowy (przy pozwoleniu na budowę); 
  plac budowy; 
  miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę 
informacyjną określającą: 

 numer pozwolenia na budowę; 
 adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; 
 nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót; 
                 imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru; 
 numery telefonów alarmowych. 
 
                 Wszelkie roboty należy prowadzić z zachowaniem wymagań Inwestora przy czynnym biurze GUS. 
                 Materiały należy transportować pionowo od zewnątrz przy pomocy wciągarek elektrycznych. Roboty 

wewnątrz pomieszczeń należy prowadzić tak aby dane pomieszczenie było zamknięte- wydzielone od 
korytarza. 

 
6.   Kontrola  jakości  robót 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.2  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
 
6.3  Badania  i  pomiary 
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku potwierdzenia wątpliwości,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi 
Nadzoru. 
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestów 
powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiałów.             
 
6.4  Certyfikaty  i  deklaracje 
Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 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    
  dokumentów technicznych, 
- 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 . 
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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 Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5   Dokumenty budowy 
 
6.5.1  Dziennik budowy (przy realizacji robót przy pozwoleniu na budowę) 
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, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

   - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu 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 Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
   - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  ograniczeniom lub    
     wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- 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. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  Wykonawcy robót. 
Przy robotach o mniejszym zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę można, na wniosek 
Inwestora, prowadzić wewnętrzny dziennik budowy. 

6.5.2  Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. Rejestr obmiarów jest wymagany przy 
rozliczeniu powykonawczym na podstawie kosztorysów. 

6.5.3  Dokumenty certyfikujące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla materiałów i produktów 
przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych 
wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone przez Wykonawcę do czasu 
odbioru końcowego. Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.5.4  Pozostałe  dokumenty  budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie robót. 
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b) protokoły przekazania placu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencje na budowie 

6.5.5  Przechowywanie  dokumentów  budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w  miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  przedstawiane  do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7.  Obmiar  robót 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót należy prowadzić przy rozliczeniu robót kosztorysowo. Przy rozliczeniu ryczałtowym 
prowadzenie obmiaru nie jest wymagane. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 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 nie zwalnia 
Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora.  
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. 
 
7.3  Czas  przeprowadzenia  obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu 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 Inspektorem 
Nadzoru. 

 
8.   Odbiór   robót   i   dostaw 
 
8.1  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
c) dostawy i urządzenia, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót.  
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  że  występują  odchylenia  od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
 W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .   
 
8.3  Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
8.4  Odbiór  ostateczny  robót 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 dni  od  
daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót). 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej  na podstawie 
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami 
gwarancyjnymi dla urządzeń (jeśli takie występują) 
-Specyfikacje Techniczne. 
-Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
-Receptury i ustalenia technologiczne. 
-Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
-Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  laboratoryjnych. 
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
-Instrukcje obsługi. 
-Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
-Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

   -Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót i uwag użytkownika zabranych od daty końcowego 
odbioru ostatecznego. 
 
9.   Podstawa  płatności 
 
Informacje ogólne 
Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą  
Przy rozliczeniu kosztorysowym: 
- Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie 
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  w dokumentacji 
projektowej. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

  - obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem  podatku  
     VAT. 

 
Płatność za roboty 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji: 
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań wykonawca 
kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę ryczałtową tj. niezmienną 
niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania.  

 
10.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r., poz. 290), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

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

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

 

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  niniejszej ST oraz 

szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń 

oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. 

Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i 

właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST.  

 
10.2. Normy 
EN 14303:2009+A1:2013 dot. wyrobów z wełny mineralnej (MW) produkowanych fabrycznie 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – zgodność elementów 
konstrukcyjnych 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
PN –EN 12209:2005 Okucia budowlane 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 12859:2011 Płyty gipsowe definicje i wymagania 
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PN –EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych 
PN –EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 13162+A1 :2005-04 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie 
PN-EN 13454-1:2006 spoiwa wieloskładnikowe oraz mieszanki fabryczne 
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone wymagania i badania 
PN-EN 14216:2015-09 Cement skład i wymagania 
PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych 
PN-EN 14351-1+A1 :2010 Okna i drzwi norma wyrobu i właściwości 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 14411;2013-04 Płytki ceramiczne – definicje i klasyfikacja 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości uzytkowe okien i drzwi 
EN 771-2:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe 
silikatowe 
EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne 
PN-B 03430:1983 i PN-B 03430:1983/Az 3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania             
 
10.3. Dokumentacja projektowa obejmuje 
1. Projekty dotyczące wykonania robót  
2. Przedmiar robót. 
3 Kosztorys inwestorski przeznaczony dla Inwestora 
4 .Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
 

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SST)  

 
 

 
SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI (CPV 45110000-1) 
   
1.1. Wstęp 
1.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208 
 
1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
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wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  rozbiórkowych i demontażowych. 
1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. Dotyczą one materiałów uzupełniających 
stosowanych przy robotach rozbiórkowych. 
Należy uzgodnić z Inwestorem czy demontowane drzwi podlegają zwrotowi Inwestorowi czy należy je 
wywieźć na zwałkę. 
1.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Do wykonania robót przewiduje się użycie 
wciągarek i samochodów dostawczych. 
1.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.5. Wykonanie robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- rozebranie okładzin ściennych 
- wykucie z muru wsporników 
- rozebranie ścian ze styropianu 
- odbicie tynków 
- oczyszczenie mechaniczne elewacji 
- wykonanie szczelin w murach 
- rozebranie rur spustowych 
- rozebranie kanałów wentylacyjnych 
- rozebranie obróbek blacharskich 
- wykucie bruzd 
- rozebranie balustrad 
- demontaż tablic 
- wykucie z muru wsporników 
- wykucie z muru krat 
- demontaż przewodów 
- oczyszczenie z rdzy elementów metalowych 
- czyszczenie konstrukcji szkieletowych 
- frezowanie betonu 
- oczyszczenie elewacji wodą 
- wykucia odsłony zbrojenia 
- zeskrobanie farb 
- rozebranie daszków 
- rozebranie obrzeży 
- rozebranie płyt chodnikowych 
- rozszklenie świetlika 
- rozebranie posadzek z płytek 
- rozebranie podłoża betonowego 
- rozbiórka izolacji z papy 
- rozebranie izolacji z korka 
- przebicie otworów w stropie 
- rozebranie stropu podwieszonego 
- wykucie z muru okien i drzwi 
- odbicie tynków 
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych 
- rozebranie czapek kominowych 
- rozebranie balustrad 
- rozebranie kostki betonowej 
- wiercenie gruntu 
- demontaż i montaż urządzeń na dachu 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób bezpieczny z zachowaniem wymagań BHP i p.poż. 
1.6. Kontrola jakości robót 
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Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.  
1.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech. 
1.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
1.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

 
SST 02. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (CPV 45262500-6 ) 

2.1. Wstęp 

2.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 
 

2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  murowych. 
2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Zaprawa systemowa do zszywania murów  
Zaprawa jest tiksotropową zaprawą na bazie cementu stosowaną do iniekcji przy pomocy pistoletów 
ręcznych lub elektronarzędzi. Środek dostarczany jest w wiaderkach zawierających suchy proszek i 
osobno pakowany ciekły komponent. Środek cechuje się niską proporcją cieczy do proszku, 
zapewniającą właściwości tiksotropowe zaprawy, która całkowicie wypełnia wszystkie pustki do których 
zostanie wtłoczona i szybko osiąga odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Jednym ze składników jest 
produkt rozprężający zapewniający kompensację skurczu występującego w czasie wiązania. Preparat 
jest odpowiedni do łączenia metalowych elementów (kotew, prętów) z najczęściej występującymi 
podłożami murowymi min. betonem, cegłą, kamieniem i różnego typu bloczkami. W celu zapewnienia 
dobrego wiązania konieczne jest wykonanie otworu lub nacięcia o odpowiednich wymiarach. Otulina 
grubości 2 mm wokół elementu metalowego jest zazwyczaj wystarczająca, ale może zostać zwiększona 
w podłożach o dużej nasiąkliwości lub w przypadku głębokich wierceń, w których wiertło ma tendencje 
do schodzenia z osi. W przypadku prętów , kotew i łączników przyjmuje się następujące zasady: 
  pręt                       nacięcie spoin                 średnica wiercenia 
 6 mm                            10mm                                10-12 mm 
 8 mm                            12 mm                               12-16 mm 
10mm                            14 mm                               16-18 mm 
W przypadku stosowania prętów lub kotew w strefie rozciąganej minimalne osadzenie powinno wynosić 
100mm. 
Typowy wzrost wytrzymałości na ściskanie w temperaturze 20°C, dla próbek cylindrycznych o średnicy 
50 mm dojrzewających w mokrym środowisku. 
Dojrzewanie: 
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1 dzień  - 20 N/mm2                                            
2 dzień  - 35 N/mm2                        
7 dzień  - 45 N/mm2 
14 dzień – 60 N/mm2 
Do systemu należy stosować pręty spiralne i grubości fi 6 i 8 mm. 
 
Kratki wentylacyjne 
Nowe kratki należy zamontować jako metalowe malowane proszkowo. Wymiary kratek:14/14, 20/50, 
50/50, 60/50, 60/90, 50/90, 10/50, 30/30, 13/30, 20/30 cm.  
 
Cement 
Skład cementu - klinkier portlandzki oraz popiół krzemionkowy. Wykazuje odporność na działanie 
czynników korozyjnych i agresywnych. Charakteryzuje się bardzo dobrą dynamiką narastania 
wytrzymałości w długich okresach twardnienia. W zaprawach murarskich i tynkarskich Cement CEM 
II/B-V 32,5 N posiada bardzo dobrą przyczepność do podłożą. Nadaje zaprawom większą plastyczność 
oraz pozwala uzyskać gładsze powierzchnie. 
- umiarkowane ciepło hydratacji 
- wysoka wytrzymałość końcowa 
- dobra urabialność mieszanki betonowej 
- umiarkowane narastanie wytrzymałości początkowych 
- wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania 
- niski skurcz 
 

                  Wapno hydratyzowane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cegła pełna  
Cegła zwykła pełna – typu B lub P, mają j wymiar (h x b x l) =6,5 × 12,0 x 25,0 cm. 
Klasa 15 - określa wytrzymałość cegieł i pustaków na ściskanie. Podawana jest w MPa. Jej wartość  
Liczbowa wynosi 5,10,15,20. Im wyższa klasa, tym materiał jest mocniejszy i można z niego        
stawiać ściany narażone na większe obciążenia 
Ciężar objętościowy 1800-1900kg/m3 , 
współczynnik przenikania ciepła 0,75W/moC,  
zużycie materiału na 1m2 ściany o grubości muru 12 cm wynosi 52szt a dla grubości 25cm – 94szt.  
łączenie na zaprawę cementowo-wapienną.        
 
2.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.5. Wykonanie robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- osadzenie wsporników w ścianach z cegieł 
- zszywanie murów w technologii systemowej 
- osadzenie w murze budek dla ptakow 
- wykucie z muru i osadzenie kratek wentylacyjnych 
- murowanie ścian z cegły 
- osadzenie w ścianie kotew 
- domurowanie kominów z cegły 
 
Technologia napraw murów  
Wykonanie; 
1. Wywiercić lub wyciąć otwór do którego ma zostać zamocowany pręt, kotwa lub łącznik. Otwór lub 
wycięcie powinien mieć odpowiednią średnicę bądź szerokość oraz głębokość w celu zapewnienia 
właściwego utwierdzenia pręta.  
2. Po wycięciu lub wywierceniu otworu , należy go oczyścić z resztek zaprawy i spryskać wodą w celu 
uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy. Można dodatkowo użyć podkładu w celu 

CaO + MgO min. 90% 

MgO min. 5% 

CO2 max. 7% 

SO3 max. 2% 

Zawartość wolnej wody max. 2% 

Wielkości ziarna 0,2 mm max. 2% 

Wielkości ziaren 0,09 mm max. 7% 



 26 

zmniejszenia absorpcji cieczy. 
3. Ciekły roztwór wlać do dostarczonego wiaderka i dosypać proszek. Dokładnie wymieszać przy użyciu 
mieszadła mechanicznego (przystawka do wiertarki). Mieszanie ręczne jest niewskazane ponieważ nie 
zapewnia dokładnego wymieszania składników w odpowiednim czasie. 
W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY DODAWAĆ WODY LUB INNYCH CIECZY. CAŁA ZAWARTOŚĆ 
POWINNA ZOSTAĆ UŻYTA JEDNORAZOWO - NIEDOPUSZCZALNE JEST DZIELENIE NA CZĘŚCI 
4. Napełnić zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzić zaprawę ciągłym ruchem do wyciętej szczeliny 
lub wywierconego tworu. W przypadku zgęstnienia zaprawa może być ponownie wymieszana. W 
normalnych warunkach zaprawa powinna być zużyta w ciągu 60 minut. Pistolet przy pomocy którego 
zaprawa wprowadzana jest do otworu należy opróżniać w ciągu 5 minut, wprowadzić pręt zbrojeniowy i 
następnie ponownie wypełniać bruzdę. 
5. Po zakończeniu prac dokładnie oczyścić wodą narzędzia, mieszadła i pojemniki.  
 
Zaprawa nie może być używana w temperaturze poniżej 5 oC a także w przypadku 
prawdopodobieństwa wystąpienia przymrozków. 
 
2.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech. 
2.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
2.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
 
SST 03.  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I ZABUDÓW SUFITOWYCH 

  (CPV 45421152-4) 
3.1. Wstęp 
3.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 
3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
3.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszonych. 

3.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
3.2.Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

3.3.Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.4.Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.5.Wykonanie robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 
- wykonanie sufitów podwieszonch panelowych z wełny mineralnej 
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- ocieplenie stropu piwnic pystakami np. MULTIPOR 
- ocieplenie stropu z wełny mineralnej 
- wykonanie ścianek z GKBI 
- montaż folii paroizolacjnej 
UWAGA Należy uwzględnić usytuowanie wyposażenia przy montażu ścianek – odpowiednie 
wzmocnienia i układ profili. 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0;-5,0) 3 Wymiary i tolerancje [mm] 

długość [2000÷4000] (+0; -6) 

4 prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

9,5 <9,5 - -  

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11÷13,0 

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5÷15,0 
5 

Masa 1 m2 
płyty o 

grubości 
[kg] 

 
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

6 Wilgotność [%] <10,0 

7 Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- >20 - >20 

8 Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN..........; 

data produkcji 

Kolor kartonu szary jasny szary jasny 
zielony 
jasny 

zielony 
jasny 

9 
Oznako-

wanie 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Zaprawa gipsowa 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
Profile stalowe i łączniki 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.5.1. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
• profilem o kształcie liter w zależności od grubości ścianki przy użyciu profili stosowanych do budowy 

ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
• z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, 75mm lub 100mm umocowanych do podłoża 

elementami typu ES, 
• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami typu ES. 
• Ściany złożone są z metalowego szkieletu, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz wypełnienia 

wełną mineralną. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją producenta. 
Stosować systemowe profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji producenta; 

• Do wypełniania ścian stosować płyty wełny mineralnej o gęstości min. 45kG/m
3
; w przypadku przejść 

instalacyjnych przez ściany zabudowane do pełnej wysokości kondygnacji, przejścia te będą 
uszczelnione akustycznie a przebicia w ścianach o odporności ogniowej będą uszczelnione tak, aby 
zapewnić wymaganą odporność ogniową przegrody. 

• Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich 
szpachlowanie. Złącza poszczególnych warstw nie mogą się pokrywać ze sobą. 

• Spoiny między płytami i wklęsłe narożniki ścian oklejać taśmą z włókna szklanego szer. 50 mm; do 
szpachlowania używać zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosować 
szpachlę stalową; na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne do 
tego przewidziane. 
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• W pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokość okle-
jania taśmą oraz wysokość na której instalowane będą profile narożne, winna być około 10 cm 
wyższa niż przewidziana projektem wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego – ostateczne 
położenie sufitu może ulegać wahaniom. 

 
3.5.2 Docieplenie pustakami  
Płyty docieplenieowa są materiałem o wysokiej przepuszczalności pary wodnej (µ = 3). Posiadają 
zdolność do bardzo szybkiego wysychania. Właściwość ta sprawia, że płyty te można stosować także 
jako izolacja od wewnątrz bez paroizolacji. Jest to materiał jednorodny. Dzięki temu nie ma znaczenia 
kierunek przyklejania płyt, czy sposób ich docięcia. Jednocześnie jest to materiał trwały i solidny 
o niezmiennym kształcie i wymiarach. Wykazuje się wysoką izolacyjnością termiczną. To mineralny 
materiał, który doskonale sprawdza się jako izolacja termiczna ścian zewnętrznych, stropów i  dachów. 
Wyjątkowe właściwości pozwalają na stosowanie tych płyt także jako ocieplenie ścian od wewnątrz. 
płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Ich gęstość wynosi do 115 
kg/m

3
, przez co charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną zachowując wszystkie 

najważniejsze zalety betonu komórkowego. jest materiałem niepalnym (klasa niepalności A1), co w 
zasadniczy sposób wpływa na trwałość i bezpieczeństwo wznoszonego budynku. Podczas pożaru nie 
ulega zapłonowi, nie wydziela dymu, nie topi się. Pozwala to na bezpieczne stosowanie płyt izolacyjnych 
jako ocieplenie od wewnątrz i izolacja konstrukcji stropowych. Płyty są produkowane w różnych 
wymiarach. Podstawowy asortyment stanowią elementy o wymiarach 600 x 390 mm i grubości od 50 do 
200 mm. Do docieplenia stropu należy użyć płyt gr.12 cm 
 
3.6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości dla wymienionych robót wykonywać zgodnie z pkt.6 ogólnej specyfikacji technicznej 
oraz poniższych wymagań: 

Płyty gipsowo-kartonowe 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: w szczególności powinna być oceniana: 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• równość powierzchni płyt, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania wykonania: 

 

GK  

Ruszt 

Sprawdzany element Dopuszczalna odchyłka, mm 

Rozstaw słupów H Wysokość ściany : 400 

Klasa dokładności I 6 Odchylenie od osi 
pionowej 

Klasa dokładności II 4 

Klasa dokładności I 
4 (wysokość 
ściany 
H<3,5 m) 

6 (wysokość ściany 3,5<H<6,5 m) Odchylenie od osi 
poziomej mierzone 
pomiędzy 
sąsiednimi 
przegrodami 

Klasa dokładności II 
3 (wysokość 
ściany 
H<3,5 m) 

4 (wysokość ściany 3,5<H<6,5 m) 

 

Płyty GK 

Dopuszczalne odchylenia okładzin wg PN -72/B-10122 



 29 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzn i krawędzi   

Powierzchni op płaszczyzn i 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od 
kierunku   

Przecinających 
się płaszczyzn 

od kata w 
dokumentacji 

 pionowego poziomego   

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt. 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm 
i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
i ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 
2 mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 
Strop podwieszony kasetonowy 
- stelaż metalowy montowany na wieszakach i prętach na kołkach metalowych do istniejącego stropu. 
Skrajne krawędzie wsparte na kątownikach przyściennych kotwionych do ścian na kołki. Wypełnienie 
płyty ze sprasowanej wełny mineralnej.  
- płyta prosta bez fazy 
- ruszt widoczny 
- płyty posiadają właściwości zmniejszenia własności akustycznych  
  Pochłania dźwięk, redukuje przenoszenie dźwięku i posiada izolacyjność akustyczną wzdłużną. 
- podwyższona odporność na zabrudzenia 
- redukują odbicie światła do 90% 
- płyty 60/60 cm 
- odporne na rozwój grzybów. Pleśni i drożdży 
- przy 500 cyklach zmywania odporny bez przetarcia powierzchni 
- odporność na wsiąkanie wody od strony powlekanej 
- odporny na plamy od strony powlekanej 
 
Montaż stropów podwieszonych kasetonowych 
Ruszt stropu  podwieszonego należy tak montować, aby wypełnienie z paneli było symetryczne przy 
ścianach. ( Te same szerokości paneli przy ścianach). Do zawieszenia rusztu należy stosować kołki 
metalowe. Ze względu na uplastycznienie zabrania się stosować kołki plastikowe. Zawieszane w stropie 
lampy powinny mieć swoje podwieszenie. Zabrania się montowania lamp na konstrukcji stropu. 
Konstrukcja powinna być pozioma. Wypełnienie z płyt powinno być równe. Płyty powinny przylegać do 
rusztu. Nie powinny mieć uszkodzeń i zabrudzeń. Płyty wypełniające strop powinny być montowane w 
końcowej fazie robót po zakończeniu montażu instalacji. 

Odbiór ścian 

Powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumen-
tacją techniczną. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
3.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
3.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
3.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji. 
 
 
SST 04.   KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG (CPV 45432100- 5) 

4.1. Wstęp 

4.1.1.  Nazwa zamówienia 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
4.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  posadzkarskich. 
4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.2.  Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
GRES  płytka w kolorach wg opisu kolorystyki. 
Podłoga i cokoły - Kolory trwałe, powierzchnia płytek naturalna. 
- płytka podłogowa gres  30 x 30 cm   
Dane techniczne: 
Materiał: kwarc, skalenie i kaolin.  
Nasiąkliwość : wg PN-EN ISO 10545-3     <0,1% 
Wytrzymałość na zginanie: wg PN-EN ISO 10545-4   min. 45N/mm

2 

Mrozoodporność: wg PN-EN ISO 10545-12    mrozoodporna 
Odporność na ścieranie wgłębne: wg  PN-EN ISO 10545-6 max 130 mm

2 

Odporność na plamienie : wg PN-EN ISO 10545-14 odporne 
Antypoślizgowość: wg DIN 51130 R11(powinny zachowywać swoje antypoślizgowe właściwości nawet                                 
wtedy, gdy są mokre),  
Wybrane płytki podlegają akceptacji Architekta.    
 
Emulsja asfaltowa 
Jest emulsją bitumiczną o uniwersalnym zastosowaniu, wolną od rozpuszczalników i ulepszoną 
lateksem. Może być stosowana w postaci nierozcieńczonej jako powłoka uszczelniająca do 
różnorodnych, stosowanych powszechnie w budownictwie podłoży, oraz w postaci rozcieńczonej wodą 
jako powłoka gruntująca do produktów emulsyjnych bitumicznych. Produktem można malować, 
wałkować lub stosować w procesie natryskiwania bezpowietrznego. 
Dane techniczne produktu  

Rodzaj emulsja bitumiczna ulepszona lateksem 

Baza emulsja bitumiczna 

Rozpuszczalniki woda 

Kolor czarno - brązowy 

Gęstość około 1,05 g/cm³ 

Konsystencja Gęsta 

Sposób nanoszenia pędzlem, rolką, kłębkiem, natryskiwanie bezpowietrzne 

Zawartość materiału stałego minimum 55% 

Temperatura otoczenia materiału podczas 
obróbki 

nie poniżej +5 °C. 

Składowanie 
w wyrównanej temperaturze, nie poniżej +2°C, wrażliwy na 
działanie mrozu 

Przechowywanie 6 miesięcy w zamkniętych oryginalnych zbiornikach 

Czyszczenie 
w stanie świeżym wodą, w stanie utwardzonym używając  
rozpuszczalnika 
- Środek czyszczący do bitumu 

Rozcieńczalnik woda 

Maksymalna grubość powłoki 6 mm grubość warstwy mokrej 
Czyszczenie na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej  
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Składniki szkodliwe dla zdrowia-brak 
 
Membrana bitumiczna 
Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna, składających się z folii lub tkaniny oraz bitumiczno-
kauczukowej warstwy klejącej. Stanowi doskonałą aktywną izolację przeciwwodną. Szczególnie 
zalecany jest w przypadkach, gdy ze względów praktycznych, bądź bezpieczeństwa niemożliwe jest 
zastosowanie metod tradycyjnych bądź kładzenia na gorąco.  Jest układana na zimno, bez stosowania 
otwartego ognia lub gorącego powietrza. 
 - stosowanie na zimno (bez palnika).  
-  wysoka wytrzymałość na rozdarcie, przebicia oraz środki chemiczne.  
- doskonała przyczepność między warstwami produktu oraz przylegania do podłoża.  
- łatwy montaż.  
- można układać w trudnych warunkach atmosferycznych, dzięki tolerującemu wilgoć systemowi 
gruntowania. 
Maty można używać do izolacji części budynków, jako izolacje poziome pod płytami fundamentowym 
oraz jako izolację tarasów, balkonów, stropodachów i dachów.  
 
Folia paroizolacyjna 
Stanowi barierę dla pary wodnej powstającej wewnątrz budynku, chroniąc tym samym  
elementy konstrukcji dachowej oraz termoizolację przed zawilgoceniem. 
Grubość -  0,2 mm   
Kolor  - żółty 
Szerokość – 2m 
 
Wełna mineralna twarda 
Zarówno szklana, jak i kamienna wełna mineralna charakteryzują się doskonałymi współczynnikami 
przewodzenia ciepła,  
Wełna kamienna (bez dodatków aerożeli) 
λλλλ

D
 = 0,035 ÷÷÷÷ 0,045 W/mK 

Wełna szklana (bez dodatków aerożeli) 
λλλλ

D
 = 0,030 ÷÷÷÷ 0,045 W/mK 

Wełna mineralna to układ włókien pokrytych spoiwem, które są hydrofobizowane zgodnie z 
wymaganiami EN 13162,  
Wełna mineralna szklana i kamienna posiadają najlepszą i najwyższą klasę reakcji na ogień A, co 
oznacza, że nie palą się, nie wytwarzają dymu i płonących kropli. 
parametry:  
• klasa reakcji na ogień A1 lub A2: izolacje nie mają wkładu w rozwój pożaru i nie powodują rozgorzenia, 
• wskaźnik s1: izolacje nie wydzielają dymu, 
• parametr d0: izolacje nie wytwarzają płonących kropli. 
Typ – twarda bez welonu (stosowanie zgodne z projektem) 
•izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła) 
•niepalność i ognioodporność 
•zdolność pochłaniania dźwięków 
•stabilność kształtu i wymiaru 
•sprężystość i wytrzymałość mechaniczna 
•odporność biologiczna i chemiczna 
•wodoodporność i paroprzepuszczalność higroskopijność i nasiąkliwość. 
Obecnie produkuje się płyty w trzech odmianach: twarde o gęstości od 150 do 220 kg/m³,  
półtwarde o gęstości od 80 do 120 kg/m³ i miękkie o gęstości od 35 do 60 kg/m³. 
Płyty twarde i półtwarde należy stosować do wykonywania warstw izolacji poddawanych znacznym  
obciążeniom, np. do ocieplania elewacji, posadzek na podłogach posadowionych bezpośrednio  
pod wylewki. Płyty miękkie służą do izolacji cieplnej oraz akustycznej w miejscach  
nienarażonych na obciążenia – ścian w technologiach suchej zabudowy, stropów drewnianych,  
sufitów podwieszanych, dachów, poddaszy, trójwarstwowych ścian zewnętrznych i innych tego  
typu zastosowań.  
 
 
Folia w płynie 
Pozwala stworzyć warstwę hydroizolacyjną, zapobiegającą przenikaniu wody pod  
powierzchnię płytek. 
- do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. 
- czas schnięcia warstwy – 3 h 
- jednoskładnikowa 
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- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
- temperatura podłoża:od +5°Cdo +25°C 
- minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
- czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
- przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 
- zdolność krycia rys: 1,0 mm 
 
Wylewka samopoziomująca 
• bardzo dobra rozpływność 
• gładka powierzchnia 
• możliwość aplikacji pompą 
• bardzo dobra szlifowalność powierzchni 
Samopoziomująca masa na bazie cementów i żywic syntetycznych. Przeznaczona do wyrównywania i 
wygładzania powierzchni pod parkiety, posadzki żywiczne, ceramikę, gres,. Do stosowania na 
podłożach cementowych,  

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, 
materiałów) 

od +5°C do +25°C 

Proporcja mieszania ok. 5,75 ÷ 6,25 l wody/25 kg zaprawy 

Czas przydatności do użycia po zarobieniu 
wodą 

ok. 30 min. w temperaturze +20°C i wilgotność 
względna powietrza ok. 60% 

Postać szary proszek 

Zużycie ok. 1,5 kg/m
2
 na 1 mm grubości warstwy 

zaprawy 

Możliwość użytkowania ruch pieszy po 12 godz. 

Możliwość układania dalszych warstw 
wykończeniowych 

po ok. 7 dniach od wylania (przy temp. +20°C) 

Grubość warstwy 1 - 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie F7 

Wytrzymałość na ściskanie C35 

Odporność na ścieranie A22 

Przyczepność do podłoża B1,0 

 
Posadzka poliuretanowa: 
 
Jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa. Charakteryzuje się niską zawartością rozpuszczalnika i 
odpornością na promieniowanie UV. Nadaje się do nanoszenia natryskiem i wałkiem. 
 
Zastosowanie: 
 
Do wykonania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej przenoszącej 
zarysowania posadzki na podłożu betonowym i jastrychu cementowym. Pod lekkie lub średnie 
obciążenia. 
Na balkonach, tarasach, schodach, kładkach dla pieszych itp. 
 
Właściwości: 
 
- Wysoka elastyczność 
- Mostkuje rysy i pęknięcia podłoża 
- Powłoka wodoszczelna 
- Odporna na promieniowanie UV 
- Odporna na warunki atmosferyczne 
- Odporna na ścieranie 
- Możliwość uzyskania antypoślizgowej powierzchni 
- Łatwe nanoszenie wałkiem, pędzlem lub natryskowo 
- Wysoka odporność mechaniczna 
- Wysoka odporność chemiczna 
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- Grubość systemu od 2,0 do 4,0 mm 
- Wytrzymałość na odrywanie >2 MPa 
- Wytrzymałość na zginanie >30MPa 
- Wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa 
- Twardość 68 MPa 

- Odporność na ścieranie „BCA” <200 μm 
- Odporność na ścieranie udarowe > 2000 obrotów (RS-1) 
- Klasyfikacja ogniowa trudnozapalny  
 
4.3.  Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.4.  Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.5.  Wykonanie robót 
4.5.1.  Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- wykonanie gruntu szczepnego cementowego 
- wykonanie szlichty cementowej 
- gruntowanie posadzki emulsją asfaltową 
- wykonanie posadzki z membrany bitumicznej 
- ułożenie folii paroizolacyjnej 
- izolacja z wełny twardej 
- zabezpieczenie podłóg folią PE 
- izolacja folii w płynie 
- posadzki z płytek 30/30 cm 
- ułożenie cokolików z płytek 
- wykonanie posadzek epoksydowych 
- wykonanie dylatacji posadzkowej 
- montaż listew oddzielających różne typy posadzek 
- montaż kostki betonowej – z rozbiórki 
 
4.5.2. Wykonanie robót 
Emulsja asfaltowa 
Podłoże musi być trwałe, czyste i nie zawierać środków antyadhezyjnych (oleje, smary itp.). Może być 
lekko wilgotne, ale nie mokre. W przypadku podłoży mocno ssących, zaleca się używanie powłoki 
gruntowej rozcieńczonej w stosunku 2:1 wodą. 
Jest w stanie nadającym się do użytkowania. Powłoki kryjące należy kłaść w stanie nierozcieńczonym. 
Zaleca się przy tym wykonanie co najmniej dwóch powłok. Drugą powłokę nanosić dopiero po 
gruntownym wyschnięciu pierwszej powłoki. Nakładanie powłoki odbywa się za pomocą miotły, szczotki 
lub urządzenia do natryskiwania bezpowietrznego. Po każdorazowym użyciu urządzenie do obróbki 
natychmiast wyczyścić wodą.  
 
Wylewka samopoziomująca 
Przy przygotowaniu mieszanki należy powoli wsypywać sypki produkt do pojemnika zawierającego 5,75 
÷ 6,25 l czystej, chłodnej wody. Mieszać mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła do 
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i 
ponownie krótko wymieszać. Przygotowaną masę należy wylewać na podłoże mechanicznie bądź 
ręcznie. Rozprowadzić na żądaną grubość (ale nie więcej niż 10 mm) używając rakli, pacy lub 
listwy. Rozlaną masę odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Przy wylewaniu dużych powierzchni 

metodą ręczną zaleca się stosowanie większej ilości pojemników, co znacznie przyspiesza prace. 

 
Posadzka z gresu 
Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych, gresowych z cokolikami luzem ułożonych 
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie 
klejowej oraz wypełnieniem spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych gresowych luzem o wymiarach 10×30 cm, ułożonych na 
zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawę klejową. 
Wykonanie tych podłóg polegać będzie na układaniu płytek ceramicznych na kleju na przygotowanym 
już podłożu. Przed rozpoczęciem układania płytek, należy przygotować podłoże do położenia kleju. 
Zakres wykonania obejmuje także osadzenie – listwy dylatacyjnej, osadzane w warstwie kleju, pod 
płytkami. Należy stosować materiał sortowany.  
Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta. 
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Szerokość spoin, zależy od rodzaju płytek.  
Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z 
tolerancją +/-0.2 szerokości spoiny; do wypełnienia spoin stosować zaprawę wodo- i kwasoodporną; 
kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.  
Sposób rozmierzania wg projektu architektury. 
Wygląd 
- Spoiny muszą być liniowe, ciągłe i bez załamań. 
- Spoiny na ścianach muszą być równoległe do głównych osi lub określonego wyposażenia, jeśli nie   
  określono inaczej. 
- Cięcia okładzin powinny być ograniczone do minimum, fragmenty docięte jak największe a cięcia   
  ukryte w najmniej widocznych miejscach. 
Posadzki układać ściśle wg wskazań producenta. Przed układaniem wyrównać powierzchnie, nierówne 
krawędzie należy wyprofilować i zabezpieczyć. 
Tolerancje i dokładność. 
- Żadne nagłe nierówności i nieregularności nie mogą się pojawić na powierzchni okładziny.  
- Dopuszczalna dewiacja dla okładzin wynosi 2mm od założonego poziomu. Maksymalna odchyłka 

pomiędzy dwoma przeciwległymi powierzchniami wynosi: 1mm dla połączeń mniejszych niż 6mm, 
2mm dla połączeń większych niż 6mm.  

                       - Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocą 2-metrowego liniału mierniczego z zamocowanymi na obu 
jego końcach stopkami o grubości 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni, ruch 
liniału mierniczego nie powinien być zakłócany przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny 
pomiędzy liniałem a powierzchnią nie mogą być w żadnym miejscu większe niż 6 mm. 

 
Posadzka poliuretanowa 
Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i 
dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm

2
. 

Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag. 
Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami poliuretanowymi muszą być czyste oraz 
chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające 
należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. 
W przypadku renowacji starych posadzek należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża 
(min. 1,5 N/mm

2
) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie. 

warunki aplikacji 
- temperatura podłoża -  min. +10°C 
- wilgotność względna powietrza - max. 75% 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była  wyższa o co najmniej 3°C od 
temperatury punktu rosy. 
Produkt jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) 
odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego 
przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem 
wskazanej proporcji wagowej. 
Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy 
mieszadła wolnoobrotowego (max. 400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 
min.     W przypadku przygotowywania zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do 
żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza 
mineralnego. 
 
4.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
4.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
4.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
4.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.10.Dokumenty odbioru robót 
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Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

 
 
SST05. ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4) I OKŁADZINY ŚCIAN (CPV 45432210-
5.1. Wstęp 
5.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

5.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

5.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  tynkarskich i okładzin ścian. 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Gips szpachlowy 
Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, 
oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i 
pęknięć. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, 
metalowe i z tworzyw sztucznych. Jest mieszaniną siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu 
wapnia, domieszek modyfikujących i regulatorów czasu wiązania.  
Wygląd: biały proszek 
Zapach: brak  
Próg zapachu: nie dotyczy 
pH: 7-8* dla mieszaniny z wodą 
Temperatura topnienia / krzepnięcia: > 10000 C 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Szybkość parowania: nie dotyczy 
Palność: nie dotyczy 
Górna / dolna granica palności / wybuchowości: nie dotyczy 
Prężność par : nie dotyczy 
Gęstość par : nie dotyczy 
Gęstość względna: ok. 0,9 g/cm3 
Rozpuszczalność: nie rozpuszczalny 
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Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura rozkładu: nie dotyczy 
Lepkość: nie dotyczy 
Właściwości wybuchowe: nie posiada 
Właściwości utleniające: nie posiada  
 
Wapien 
Płyty z wapienia gr 7 i 4 cm mocowane klej np. MULTIKLEBER i kotwy. Uzupełnienie elementów z 
wapienia należy dobrać kolorystycznie i fakturowo z okładziną wapienia już istniejącego. 
 
Klej do kamienia  
Elastyczna zaprawa klejowa stosowana metodą cienkowarstwową, średniowarstwową oraz metodą  
układania na płynną warstwę kleju a także szpachlówka wyrównawcza w jednym produkcie. Bardzo 
wydajna, 
Gęstość nasypowa:ok. 1,1kg/dm³ 
Kolor:szary 
Ilość wody zarobowej:35 % wag. jako klej cienki średniowarstwowy oraz szpachlówka wyrównawcza 
40 % wag. do układania na płynną warstwę kleju. 
Czas przydatności do stosowania – 3 godz 
Czas otwarty klejenia: do 30 min w zależności o temperatury 
Grubość warstwy kleju:do 15 mm 
Grubość szpachlowania: do 20 mm 
 
ścierniwo do czyszczenia  
Prepatat, czyli granat almandynowy (ISO 11126-10), to popularne ścierniwo stosowane w 
pneumatycznej obróbce strumieniowo-ściernej. Może być wykorzystywany przy piaskowaniu na sucho i 
na mokro. Jest to ścierniwo uniwersalne, niemetalowe, pochodzenia mineralnego. Jedną z jego 
podstawowych zalet jest możliwość wielokrotnego wykorzystania. 
Wysoki ciężar właściwy: 4,1 kg/dm3; 
Twardość: 8 w skali Mosha; 
Ostre krawędzie tnące; 
Przyjazny dla środowiska (pochodzenia mineralnego); 
50% wydajniejszy od piasku; 
Nie chłonie wilgoci; 
Niska zawartość wolnej krzemionki <0,5% (normy dopuszczają do 1%); 
Garnet jest dopuszczony do stosowania w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 stycznia 2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U nr 16 poz 156. Z dnia 
4 lutego 2004r.) Garnet szlachetny almandynowy jest zgodny z normą EN ISO 11126-10: 2000. 
 
żywica penetrująca  
Sztywna, dwuskładnikowa, epoksydowa żywica iniekcyjna. 
obszary zastosowań 
• Do siłowego klejenia i łączenia w betonie i murze 
• Iniekcja oraz wypełnianie rys i pustek w betonie, murze i jastrychu 
• Przyklejanie odspojonego betonu i jastrychu 
• Iniekcja „pędzelkowa” 
• Składnik systemu renowacji betonu 
Właściwości 
• Niska lepkość 
• Duża siła klejenia 
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna 
• Wytrzymałość na rozciąganie (23°C): (po 7 dniach): 51 N/mm² 
• Wytrzymałość na odrywanie (23°C): (po 7 dniach): 7,4 N/mm² 
• Brak zawartości rozpuszczalników 
• Produkt dwuskładnikowy 
• Dostępne świadectwo RL-SIB dotyczące wypełniania rys 
• Lepkość (20 sztC) 100 mPas 
• Gęstość 1,07 g/cm3 
• Temperatura zapłonu 120 sztC 
• Zapach lekko aminowy 
• Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach 51 N/mm2 
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• Wytrzymałość na odrywanie 7,4 N/mm2 po 7 dniach 
 
klej do kamienia  
Prepatar  jest klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy epoksydowej z cykloalifatycznym 
utwardzaczem poliaminowym, o konsystencji żelowej nie zawierającym rozcieńczalnika. Wyróżnia go: 
naturalna- wodnista kolorystyka, nieznaczna skłonność do przeżółceń, doskonałe właściwości do 
modelowania z uwagi na żelowatą konstystencję, relatywnie niska kurczliwość podczas utwardzania, a 
przez to minimalne naprężenia w warstwie klejowej, odporność na zmienne warunki atmosferyczne i 
promienie UV, zachowuje zdolność do koloryzowania barwnikami, zachowuje wytrzymałość przy 
temperaturze 60-70 st., pod obciązeniem,100-110 st.C przy klejeniu nie obciążonym, warstwa kleju 
zachowuje formę, odporny na zmęczenie materiału, stabilny zasadowo, dlatego nadaje się do 
stosowania również w przypadku betonu, doskonały do klejenia materiałów gazoszczelnych, nie 
przewodzi prądu, doskonały do klejenia elementów konstrukcji nośnych, dobra przyczepność na lekko 
wilgotnym kamieniu, można stosować do klejenia materiałów nieodpornych na rozcieńczalniki (np.,: 
styropian, ABS) 
czas wykorzystania : 20-30 min 
 czas utwardzania 12-14 godz. 
 waga : 1500g/750 g 
 
kit do kamienia Zaprawa renowacyjna  
Klej jest zaprawą do napraw i uzupełnień kamienia naturalnego oraz gzymsów i 
sztukaterii betonowych. 
Zastosowanie 
■ Mineralna receptura 
■Mrozoodporna 
■Bardzo dobra w obróbce 
■Szybko wiążąca 
■Gęstość zaprawy po zwiazaniu 28 d: ok. 1900 kg/m³ 
■Wytrzymałość na ściskanie 28 d: ok. 30 N/mm² 
■Wytrzymałość na zginanie 28 d: ok. 8 N/mm² 
■Przyczepność 28 d >1,5 N/mm² 
■Maks. uziarnienie: 1 mm 
 
dylatacja z taśmy bentonitowej 
Taśmy przeznaczone są do dylatacji o szerokości o 1 do 5 cm. Każda z taśm dostępna jest w wersji 
standardowej  wykonanej z PVC-P  oraz w wersji bitumoodpornej wykonanej z PVC-P-NBR. Taśmy 
przeznaczone są do uszczelniania konstrukcji żelbetowych i betonowych wszelkiego rodzaju (płyty 
fundamentowe, płyty stropowe, ściany fundamentowe, zbiorniki,  silosy, tunele, konstrukcje mostowe, 
konstrukcje drogowe, budownictwo przemysłowe). 
Surowiec podstawowy to PVC-P oraz PVC-P-NBR. 
Doskonała zgrzewalność. 
Produkowana w dwóch wariantach:  
- wg. normy zakładowej, z PVC-P jako nieodporna na bitumy (NB) 
- wg. normy DIN, z PVC-P-NBR odporny na działanie związków bitumicznych (BV) 
Materiał obojętny pod względem fizjologicznym 
 

Klej od wełny mineralne  
Uniewersalny klej do wełny, służy do przyklejania wełny do podłoży mineralnych, np. prefabrykatów 
żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni 
naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych oraz do zatapiania siatki 
zbrojącej. Może być stosowany do wykonywania systemów ociepleń zarówno budynków nowych, jak i 
poddawanych renowacji. 
Cechy: 
• do przyklejania wełny i wykonywania warstwy zbrojonej 
• zawiera rozproszone włókna polipropylenowe 
• bardzo dobra przyczepność 
• wysoka trwałość 
• odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny) 
• bardzo dobre właściwości robocze 
• łatwy w stosowaniu 
• do wnętrz i na zewnątrz 
 
Klej do styropianu  
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Zaprawa przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej 
sitką . 
Umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur – nie mniej niż 0 °C w trakcie  
prowadzenia prac i nie mniej niż -5 °C po 8 godzinach od ich zakończenia. 
Stanowi element mineralnej renowacji starych, osypujących się tynków - wraz z zatopioną 
w nim siatką zbrojącą oraz farbą elewacyjną tworzy warstwę naprawczą zniszczonych  
tynków (popękanych, słabych, zabrudzonych). 
Posiada zwiększoną odporność na pękanie – jest zbrojony włóknami celulozowymi.  
Jest wysokoelastyczny – doskonale kompensuje naprężenia, wynikające z oddziaływań 
termicznych i użytkowych na inne warstwy systemu. 
Posiada bardzo wysoką przyczepność – mocno przylega do trudnych podłoży, np. do  
powierzchni pokrytych silnie przylegającymi powłokami farb.  
Jest paroprzepuszczalny – nie ogranicza przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę. 
 
 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,27 kg/dm
3
 

Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,39 kg/dm
3
 

Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,47 kg/dm
3
 

0,20÷0,22 l / 1 kg Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 

5,00÷5,50 l / 25 kg 

Min/max. grubość warstwy zbrojonej 2 mm / 5 mm 

Przyczepność do betonu min. 0,6 MPa 

Przyczepność do styropianu min. 0,1 MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy  
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac 

od 0 °C do +25 °C 

Czas dojrzewania ok. 5 minut 

Czas gotowości do pracy ok. 4 godziny 

Czas otwarty pracy min. 25 minut 

 
Wyprawa tynkarska: 
 
Sucha mineralna zaprawa tynkarska do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w systemie ociepleń na bazie 
styropianu oraz na bazie wełny mineralnej. Przeznaczona na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk 
cementowy, cementowo-wapienny). Przed nałożeniem mineralnej zaprawy tynkarskiej podłoże wymaga 
zagruntowania. 

 
Parametr Wartość / opis 
Bazowy środek wiążący mieszanka spoiw hydraulicznych z dodatkiem 

modyfikatorow, zbrojona mikrowłóknami celulozowymi 
Gęstość brutto w stanie suchym ok. 1500 kg/m3 

 
Kolor biały i bazowy przeznaczony do malowania. 
Grubości ziarna 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm 
Zakres wytrzymałości na ściskanie klasa CS IV 
Przyczepność do podłoża ≥ 1,6 N/mm2 
Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 

klasa W2 

Wsp. przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 34,9 

Reakcja na ogień: klasa A1. 
Temp. stosowania (powietrza i 
podłoża) 

od +5°C do +25°C; 

 
Wykończeniowa wyprawa tynkarska: 
 
Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków oraz 
warstw wykończeniowych w systemach ociepleń na bazie styropianu  i na bazie wełny mineralnej.. 
Przeznaczony zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), 
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jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed 
nałożeniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania. 

 
Parametr Wartość / opis 
Bazowy środek wiążący specjalnie modyfikowane potasowe szkło wodne 
Kolor naturalna biel i kolory z wzornika producenta oraz wybrane 

kolory z wzornika NCS lub wg dostarczonego wzoru 
Grubości ziarna 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm 
Faktury pełna, drapana/mieszana, modelowana i gładka (faktura 

złożona z 2 mas 
tynkarskich: o fakturze pełnej o gr. 1,5 mm i o fakturze 
modelowanej) 

Zakres wytrzymałości na ściskanie klasa CS IV 
Przyczepność do podłoża ≥ 1,6 N/mm2 
Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 

klasa W2 

Wsp. przepuszczalności pary wodnej Sd=0,07 m (kat. V1) 
Reakcja na ogień: klasa A1. 
Temp. stosowania (powietrza i 
podłoża) 

od +5°C do +25°C; 

 
 

5.5.Wykonanie robót 

Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- wykonanie boni 
- wykonanie tynków III kat. 
- przecieranie tynków 
- zabezpieczenie stolarki folią 
- montaż okładzin z piaskowca 
- czyszczenie ścierne przy użyciu ścierniwa  
- szlifowanie ręczne piaskowca 
- uzupełnienie ubytków kamiennych masą konserwatorską 
- wprowadzanie w szczeliny żywicy penetrującej  
- uzupełnienie ubytków piaskowca przez flekowanie na klej  
- kitowanie kamienia  
- dylatacja z uszczelki bentonitowej 
- ocieplenie ścian  
- spoinowanie murów po odbiciu tynków 
- naprawy w łazienkach po wymianie instalacji wod-kan.  

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.6.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 Tynki 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczną . Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów, trwałych śladów 
zacieków, odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoża. Badania i warunki przy odbiorze określa norma PN-70/B-10100 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych:   

     

ktegoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 

od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

 Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 

odchylenia 
przecinajacych się 
płaszczyzn od kąta 
w dokunetacji 

   pionowego poziomego   

0,I                                                 nie podlegają spradzeniu   

II 

< 4 mm na długości łaty 
2 m 

< 3 mm na długości 1 
m, 

<4 mm na długości 
1 m i < 10 mm na 
długości ściany 

<4mm na długości 1 
m 

III 

< 3 mm i w liczbie <3 na 
długości laty 2 m 

<2mm na 1m i 
ogółem <4 mm w 

pomieszczeniach do 
3.5m wysokości oraz 

<6 mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

<3 mm na długości 
1 m i ogółem <6 mm 

na powierzchni 
ściany 

<3mm na długości 1 
m 

IV 

<2 mm i w liczbie <2 na 
długości łaty kontrolnej 2 

m 

<1,5mm na 1 m i 
ogółem <3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 

< 4 mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

<2 mm na długości 
1 m i ogółem < 3 

mm na powierzchni 
ściany 

<2 mm na długości 
1 m 

 
 
Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być: 
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania 
podłoży wynosi odpowiednio: 
- dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzień na każdy cm grubości 
- dla ścian betonowych co najmniej 28 dni, 
suche, równe - nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. zaprawę wyrównującą, zaprawę 
tynkarską lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Przed 
naprawą podłoże należy zagruntować preparatem np UNI-GRUNT, 
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.  
zagruntowane.  
Przygotowanie masy tynkarskiej  
Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać 
na sucho – w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kruszywa. Następnie, mieszankę przesypać 
do pojemnika z wodą  i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej masy. Rozrobioną 
masę należy odstawić na 10 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w 
ciągu ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu 
ujednorodnienia konsystencji.  
Nakładanie masy 
Masę można nakładać na podłoże ręcznie lub maszynowo. Wykonanie ręczne polega na naniesieniu 
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tynku w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar 
materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Nakładanie maszynowe prowadzić 
należy za pomocą specjalnych agregatów tynkarskich.  
Fakturowanie 
Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. 
Prace wykończeniowe 
Tynk można malować, stosując dowolne farby elewacyjne. Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest 
po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby).  
 
klej do kamienia  
wykonanie: 
1. Powierzchnię klejoną wyczyścić i lekko zmatowić. 
2.  2 komponenty A (wagowe lub objętościowe) wymieszać z 1 komponentem B i mieszać do uzyskania 

jednego koloru. 3 
3. Możliwość doboru koloru przy pomocy barwników Akepox (maks. 5 %), 
4.  Mieszanina jest zdatna do użycia przez 20-30 minut (temp. 20 st. C). Po 6-8godz. (temp. 20 st.C) 

sklejone części są gotowe do transportu. Po 12-16 godz. (20 st.C) mogą być obrabiane i obciążane. 
Maksymalna wytrzymałość po 7 dniach. 

5.  Po zakończeniu prac umyć narzędzia rozcieńczalnikiem, 
6. Wyższa temperatura przyspiesza proces utwardzaniu kleju, niska opóźnia, 
7.  Przed wyrzuceniem dokładnie opróżnić opakowanie, 
 
Żywica epoksydowa  
Obydwa składniki dostarczane są w specjalnych pojemnikach. Mieszanie składników powinno odbywać 
się zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Minimalny czas mieszania wiertarką – 2 min. Tworzenie się 
smug wskazuje na wystarczające wymieszanie. Wmontowanie kleju odbywa się za pomocą pistoletu 
wstrzukującegopreparat. Do uzycie można też stosować pompy iniekcyjnej z manometrem z 
możliwością regulacji ciśnienia. 
 
kit do kamienia  
Podłoża muszą być mocne, nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających 
przyczepność. 
Odpowiednie podłoża-  Kamień naturalny (piaskowiec, wapień), beton: 
Zwietrzałe warstwy usunąć, krawędzie zfazować pod kątem 45-60° i oczyścić. Zaprawy na 
krawędziach nie nakładać na „zero” grubości. Reprofilację mocno wystających lub wiszących 
elementów poprzedzić wykonaniem zbrojenia (np. nierdzewnymi drutami) umocowanego kołkami do 
podłoża. Piaszczący kamień wzmocnić uprzednio środkiem  
Przygotowanie materiału - Wymieszać ręcznie lub mieszadłem wolnoobrotowym (do 400 obr./min.) 
przez ok 2 minuty 
Dodatek wody: dodawać do 20% (objętościowo) wody 
Czas przydatności do obróbki: zużyć w czasie do 20 minut w 20°C, niższe lub wyższe temperatury 
odpowiednio wydłużają lub skracają ten czas 
Sposób nakładania - Podłoże zwilżyć. Nałożyć cienką warstwę po czym uzupełnić do żądanej grubości 
dobrze zagęszczając kielnią lub szpachlą. Szczególnie duże ubytki wypełniać warstwami. 
Minimalna grubość warstwy: 5 mm. Maksymalna w jednym cyklu roboczym: 40 mm 
 
5.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
5.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
5.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
techniczne 

 

SST 06. ROBOTY MALARSKIE  (CPV 45442100-8) 
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6.1. Wstęp 
6.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

6.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
6.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  malarskich 
6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.2. Materiały 

Farby emulsyjne  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 mm 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-

rzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Można też użyć gruntu. 
 
Preparat odrzybiajacy  
Uniwersalny środek neutralizujący na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania Silnie zanieczyszczonych podłoży 
mineralnych. Na sączenie powierzchni wykonać należy ręcznie pędzlem lub natryskowo. Po upływie ok. 3 godzin 
zneutralizowaną powierzchnię oczyścić ręcznie i spłukać agregatem z wodą pod ciśnieniem i wysuszyć. 
Służy do dezynfekcji powierzchniowej murów. Jest preparatem biobójczym. 
 
Grunt  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi wewnętrznymi: 
Powierzchnię tynków zwykłych przed malowaniem zaleca się gruntować. 
-wzmacnia podłoże 
- szybko wysycha 
- jest wysoce wydajny  
- zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m

2
 

- rozpoczęcie prac po 2 h 
- możliwość rozcieńczania wodą 
- barwa - przeźroczysta  
- ciało płynne 
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Farba elewacyjna  
Farba, ze względu na swoje właściwości, nadaje siędo wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych 
dla pary wodnej powłok laserunkowych na mineralnych materiałach budowlanych, np. kamieniach 
naturalnych i tynkach. Nie nadaje siędo stosowania jako kolejna warstwa na powłokach malarskich z 
materiałów plastycznych, termoplastycznych i elastycznych. Takie powłoki należy wcześniej całkowicie 
usunąć za pomocą środka systemowego. 
Dane techniczne : 
Spoiwo: kopolimery modyfikowane związkami krzemoorganicznymi  
Pigmenty: nieorganiczne pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia, absolutnie światłotrwałe, nie 
zawierająTiO2 
Wypełniacze:  czysto mineralne, nieorganiczne  
Gęstość:  ok. 1,4 g/cm3 w zależności od koloru  
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem i pędzlem  
Odczyn pH:  8 – 9  
Dane techniczne powłoki:  
Przepuszczalność pary wodnej wg DIN 52 615:  sd< 0,10 m  
Współczynnik nasiąkliwości wg DIN 52 617:  w < 0,1 kg/m2•h0,5 
Stopień połysku:  matowy, o charakterze mineralnym  
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra  
Skłonność do brudzenia:  niewielka  
Kolory: nr art. 6476  odcienie specjalne i niepigmentowana (efekt wizualny zależy od podłoża!) 
Farba została opracowana przede wszystkim do stosowania na obiektach zabytkowych szczególnie do 
kamieni i tynków naturalnych. Farba wyróżnia się niewielką siłą krycia przy zachowaniu charakteru 
rzeczywistej powłoki, czego efektem są dwie właściwości/zalety:  
A) Nałożenie farby na powierzchni materiału prowadzi do powstania cienkiej hydrofobowej powłoki 
ochronnej. Dzięki temu farba umożliwia ochronęhydrofobową także takich mineralnych podłoży, na 
których zastosowanie głęboko wnikającego impregnatu hydrofobizującego wiąże się z negatywnymi 
zjawiskami towarzyszącymi (np. piaskowce o spoiwie ilastym zagrożone pęcznieniem), względnie na 
których nie dopuszcza sięstosowania impregnatów hydrofobizujących.  
B)  Zastosowanie farby prowadzi do utworzenia powłoki malarskiej o niewielkim stopniu krycia 
(laserunkowej), przez którą nadal prześwituje podłoże. Dzięki temu zapobiega się uzyskaniu efektu 
płaskiego ("martwego") koloru i faktury. 
Farba posiada poza tym następujące ważne właściwości:  
- wysoką przepuszczalność pary wodnej  
- wysoką szczelność w stosunku do wody kroplistej (nawałnicowe deszcze i woda rozbryzgowa)  
- brak zawilgocenia podłoża nawet przy ekstremalnym obciążeniu przez czynniki atmosferyczne  
- brak zjawisk pęcznienia 
 
Preparat gruntujący  
Preparat do wzmacniania kamienia cegły, tynku zawierający roz puszczalniki organiczne oparty na 
estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu ok. 10% (preparat lekko 
wzmacniający). 
Zawartość  substancji czynnej:   ok. 20 % wag. 
System katalizatora:  neutralny 
Gęstość przy 20°C: ok. 0,79 kg/l 
Kolor:      przezroczysty do nieznacznie mętnego,  ew.  lekko żółtawy 
Zapach:  typowy 
Dane techniczne po wytworzeniu substancji  czynnej 
Ilość wytrąconego  żelu:  ok. 100 g/l  
Uboczny produkt reakcji:   etanol (ulatnia  się) 
Preparat  lekko wzmacniający. Nadaje się do wzmacniania  mineralnych materiałów  budowlanych  
o drobnych  porach i niskiej wytrzymałości, np. piaskowca baumberskiego. Do wzmacniania  
historycznych tynków i spoin. W przypadku kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste  
i wykazujących przez to wyraźne pęcznienie i skurcz, zaleca się wykonanie wcześniejszego  
zabezpieczenia preparatem  systemowym  w celu ograniczenia pęcznienia. W razie potrzeby badania  
wykonuje  laboratorium. 
KSE 100  reaguje  z wodą  znajdującą się w systemie porów względnie z wilgocią  atmosferyczną. 
Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony  żel dwutlenku krzemu stanowiący 
spoiwo. Mineralne  spoiwo  krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. 
Szybkość reakcji wytrącania  żelu silnie zależy od temperatury  i wilgotności. W normalnych  warunkach 
(20°C  / 50% wilgotności względnej  powietrza)  wytrącanie spoiwa krzemionkowego  jest zakończone 
po ok. 3 tygodniach. Poniżej zestawiono  najważniejsze właściwości preparatu: 
-  niski stopień wytrącania  żelu ok. 10 % 
-  układ jednoskładnikowy  - pewny i łatwy w stosowaniu, 
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-  katalizator neutralny, 
-  możliwe jest głębokie  wnikanie, aż do zdrowego  rdzenia kamienia, 
-  brak szkodliwych dla budowli produktów  ubocznych, 
-  wysoka odporność  na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe, 
-  wzmocnione  powierzchnie można uzupełniać zaprawą renowacyjną   
 
Preparat gruntujący  
Zawartość substancji czynnej ok 99% wag. 
Systemkatalizatora – neutralny 
Gęstośc przy 20stC 1 g/cm3 
Kolor bezbarwny , lekko żółtawy 
Zapach - typowy 
Preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach  
etylowych kwasu krzemowego (KSE). Stopień wytrącenia żelu ok. 30%. 
 
Impregnat hydrofobowy  
Dwuskładnikowe impregnaty silikonowe do konserwacji kamienia (piaskowca, marmuru, granitu i 
lastriko) oraz do konserwacji budowli,  wapieni, cegieł i innych porowatych materiałów budowlanych. 
Konsil Z Super ma ponadto właściwości grzybobójcze i przeciwporostowe. Środek do chemicznego 
mycia elewacji budynków i powierzchni kamiennych (skały piaskowej, granitu, lastriko, cegły 
klinkierowej) 
 
Preparat zabezpieczający antigrafiti  
Zabezpieczenie polega na pokryciu fragmentu np. elewacji (przeważnie na całej szerokości do 
wysokości około 2,5-4 m) odpowiednio dobranym  preparatem, który nakłada się w kilku warstwach 
(ilość warstw uzależniona od typu powierzchni) najlepiej metodą natryskową, dzięki czemu uzyskuje się 
trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od 
wszelkich zabrudzeń. 
Dzięki tej powłoce zabrudzenie wykonane sprayem w aerozolu (graffiti) nie jest w stanie w sposób trwały 
związać ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki 
ochronnej i usuwane jest w 100%, przy zastosowaniu płukania gorącą wodą (około 90 st C) pod 
ciśnieniem lub delikatnego środka do usuwania graffiti. Po usunięciu grafiti należy ponownie nałożyć-
odnowić warstwę zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia) jeżeli jest to powłoka 
nietrwała (tzw. tracona), powłoki trwałe umożliwiają wielokrotne usuwanie grafiti  bez potrzeby 
odnawiania powłoki ochronnej po każdym zmywaniu. 
Systemy antygraffiti oraz farby antygraffiti które stosujemy są oparte na różnych bazach:  
• -mikrowosków 
• -silikonów (siloksanów) 
• -silanów 
• -poliuretanowe (w tym wodne) 
• -akrylowe 
• -polimerowe 
• -w kolorze tzw. farby antygraffiti 

 
Farba epoksydowa 
Bardzo trwałe i odporne farby epoksydowe z powodu swoich unikatowych właściwości znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w przemyśle (m.in. do wykonywania posadzek przemysłowych). 
Sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi obciążeniami 
mechanicznymi, agresywnymi substancjami chemicznymi oraz wysoką temperaturą. 
Farby epoksydowe składają się z żywicy epoksydowej oraz specjalnego utwardzacza. Do produkcji tego 
rodzaju wyrobów wykorzystuje się również żywice nowolakowe, które ze względu na swoje właściwości 
fizykochemiczne, są na powszechną skalę stosowana. Tego typu farby przemysłowe są tworzone 
zarówno przy użyciu żywicy płynnej (farby bezrozpuszczalnikowe), jak i stałej (rozpuszczalnikowe). 
Niezależnie od rodzaju żywicy oraz środka utwardzającego, zdecydowana większość farb 
epoksydowych do posadzek czy do stali dostępnych na rynku jest przeznaczona głównie do 
zastosowania w przemyśle. Są to farby typowo przemysłowe, których nie zaleca się do malowania 
dekoracyjnego oraz stosowania na zewnątrz, ponieważ pod wpływem promieniowania ultrafioletowego z 
czasem żółkną i tracą swój efekt kredowania. Farby epoksydowe to preparaty dwuskładnikowe, które 
wyróżniają się doskonałymi właściwościami. W połączeniu z odpowiednio dobranymi podkładami 
antykorozyjnymi, farba epoksydowa podkładowa do metalu, betonu czy posadzek zapewnia niezawodną 
ochronę przed korozją, zwłaszcza w środowisku przemysłowym o agresywnej atmosferze oraz 
podwyższonej wilgotności. 
Spośród najważniejszych właściwości bezrozpuszczalnikowych farb epoksydowych należy wymienić 
przede wszystkim wytrzymałość na obciążenia, działanie związków chemicznych oraz niesprzyjających 
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warunków atmosferycznych. Ich ogromnym atutem jest bardzo dobra przyczepność do podłoża, co ma 
szczególnie istotne znaczenie w przypadku posadzek przemysłowych. W porównaniu z tradycyjnymi 
farbami przemysłowymi, utwardzają się znacznie szybciej, dzięki czemu w krótszym czasie można 
uzyskać pożądany efekt. 
Większość farb epoksydowych nie jest odporna na większość kwasów w wysokich stężeniach oraz 
promieniowanie ultrafioletowe, zwłaszcza silne nasłonecznienie (pod wpływem intensywnych promieni 
słonecznych tracą swój kolor). Nadają się do malowania powierzchni ścian i podłóg, szczególnie do 
piwnic, magazynów i miejsc o zwiększonej wilgotności. Utrata koloru nie oznacza jednak osłabienia 
właściwości zabezpieczających farby. 
 
Farba miniowa 
Farba   ftalowa   „MINIOWA”   to   wyrób   wykazujący   dobre   właściwości     przeciwrdzewne, 
odznaczający   się     zdolnością   pasywowania   podłoża.   Tworzy   szybkoschnące   powłoki, 
charakteryzujące   się   doskonałą   przyczepnością,   elastycznością,   odpornością   na   uderzenia    
oraz działanie  czynników  korozyjnych.   Przeznaczona   jest   do   gruntowania  konstrukcji i aparatury  
ze  stali oraz żeliwa, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej. Jako   warstwy   nawierzchniowe   
zaleca   się   stosować   emalie   ftalowe   oraz   modyfikowane ogólnego stosowania.  
Przygotowanie podłoża:                                            
Podłoże powinno być suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń. 
- stal: oczyścić strumieniowo- ściernie do Sa 2 ½ wg ISO, 
- stal: oczyścić narzędziami mechanicznymi do St2 wg ISO 
- temperatura powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3stC od punktu rosy 
W   przypadku   malowania   renowacyjnego   z   podłoża   należy   usunąć   odpryski  
i złuszczenia starej powłoki, następnie podłoże przeszlifować, oczyścić i odtłuścić. 
Sposób użycia: 
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy starannie wymieszać. 
W   zależności   od   potrzeby   rozcieńczyć   rozpuszczalnikiem   do   wyrobów   ftalowych   ogólnego 
stosowania, doprowadzając do odpowiedniej lepkości roboczej. 
Parametry techniczne: 
Wydajność:  7-10 m2/ 1l 
Zawartość substancji stałych: min 70%  
VOC: max 450 g/l 
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek malarski, natrysk 
Czas schnięcia: I stopień ( suchość dotykowa)  – 2h.;  III stopień (całkowite)  – 5 h 
Zalecana ilość warstw: 1-2 
Okres gwarancji: 12 miesięcy 
Ciężar właściwy: max 1,5 g/m3 
Lepkość: umowna mierzona kubkiem Forda 80-150 s           
                                                                                                                                                                                  
Farba olejna 
Farba olejna kryjąca nie zawiera żywicy, przez co nie pęka i nie łuszczy się. Dzięki dobrej  
przepuszczalności pary wodnej umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza drewna na                                                         
zewnątrz. Drewno jest w ten sposób zabezpieczone przed gniciem wywoływanym przez                                                         
utrzymującą się wilgoć. Zawarta w farbie biel cynkowa zwiększa odporność powłoki na warunki                                                                     
pogodowe. Do barwienia farby stosowane są pigmenty mineralne lub ziemne odporne na światło.                                                        
Powłoka farby olejnej pozostaje elastyczna. Jedynie wierzchnia warstwa stopniowo wietrzeje,                                                         
podczas gdy spodnia pozostaje nienaruszona. Renowacja odbywa się poprzez oczyszczenie                                                        
powierzchni i nałożenie kolejnej warstwy. Farba olejna kryjąca jest biała lub zabarwiona na                                                        
klasyczne barwy: żółta, pomarańczowa, ochra, czerwień angielska, czerwień krwista,                                                      
szaroniebieska (gołębia), ciemnoniebieska, zielona, zielona jodłowa, brązowa, ciemnobrązowa, czarna.                                                        
Farba olejna kryjąca występuje w dwóch wersjach: półtłusta (matowa) i tłusta (błyszcząca,                                                         
odporna na warunki pogodowe).  
Zastosowanie: 
 Do stosowania na powierzchniach drewnianych i metalowych, w tym stalowych i ocynkowanych, na 
zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Malowanie starych  powłok olejnych lub alkidowych jest 
wyłącznie na własne ryzyko.                                                     
 Właściwości: 

• gotowa do użycia 

• odporna na promieniowanie ultrafioletowe i warunki pogodowe 

• przepuszczalna dla pary wodnej 

• dobrze kryjąca 

• elastyczna, nie pęka i nie łuszczy się 
•  łatwa w odnawianiu 
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•  zawiera ponad 85% części nielotnych (spełnia wymagania co do maksymalnej zawartości lotnych                                                           
związków organicznych obowiązujących od 2010 roku) 
Skład: 
Olej lniany, olej lniany zagęszczony, olej drzewny zagęszczony, biel cynkowa, talk, kwas krzemowy,                                                           
bentonit, terpentyna balsamiczna, kwarc, sykatywa bezołowiowa, pigmenty.                                                                                    
Warunki stosowania: 
Temperatura otoczenia powinna wynosić co najmniej 10°C. Wilgotność drewna mierzona                                                          
5mm wgłąb nie powinna przekraczać 15% dla drewna iglastego i 12% dla drewna liściastego.                                          
Podłoże : 
Podłoże musi być surowe, czyste, suche, odtłuszczone, chłonne, o neutralnym pH i bez                                                          
jakichkolwiek substancji chemicznych.  
Przygotowanie podłoża : 
Stare powłoki farb na bazie żywic alkidowych lub akrylowych należy usunąć. Powierzchnie  
drewna wyszlifować (np. papierem ściernym o ziarnistości 100 – 120) i odkurzyć. 
Narzędzia: 
Zalecane są pędzle lakiernicze z naturalnego włosia lub krótkowłose wałki lakiernicze. 
Rozcieńczanie: 
Wysoka temperatura otoczenia, chłonne lub szorstkie podłoże mogą wymagać rozcieńczania 
farby. Farbę olejną można rozcieńczyć terpentyną balsamiczną w ilości 5% – 15%. lub  
rozpuszczalnikami do farb olejnych. 
 
Farba lateksowo-akrylowa 
Zastosowanie 
Wewnętrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń 
(tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe).  
Wyrób stanowi również bazę białą i może być kolorowany w komputerowym systemie Dekoral Color System. 
Główne cechy: 
- Wysoka wydajność 
- Zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- Ekologiczna 
- Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd 
Dane techniczne: 
Kolor: biała 
Wygląd powłoki: matowa 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]: 8000 ÷ 10000 
Gestość, 20±0,5°C, [g/cm3]: 1,470 ÷1,520 
Zawartość cześci stałych, [%wag]: 52,0 ÷ 56,0 
Ilość warstw: 2 
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]: 2                                                                                                                                 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Wydajność przy jednej warstwie: do 10 m

2
 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu  

w zależności od chłonności podłoża 
Rozcieńczalnik - woda 
1.Przygotowanie podłoża 
- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. 
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża 
  nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem  
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj grunt  
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków  
  myjących. 
2. Malowanie 
- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj. 
- Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Drugą warstwę  
  nakładaj po wyschnięciu pierwszej. 
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. 
3. Dodatkowe informacje 
- Malować należy w temperaturze od +5° do 30°C. 
- Świeże tynki malować można po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C. 

farba poliuretanowa 
To dwuskładnikowa, oparta na rozpuszczalnikach, wysokiej jakości farba, zapewniająca wraz z 
podkładami antykorozyjnymi doskonałe zabezpieczenie metalowych powierzchni. Tworzy elastyczną 
powłokę, która chroni powierzchnie przed czyszczącymi środkami chemicznymi, dużą wilgotnością oraz 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zapewnia estetyczne wykończenie oraz utrzymanie koloru 
i połysku przez długi czas eksploatacji. Doskonale nadaje się do trwałego zabezpieczania w środowisku 
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przemysłowym oraz obszarach miejskich. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością 
mechaniczną oraz chemiczną. Doskonale nadaje się do wykończeń zewnętrznych do zastosowania na 
antykorozyjne podkłady epoksydowe  oraz farby epoksydowe . Idealnie sprawdza się również jako 
wysokiej jakości nawierzchnia poliuretanowa na posadzkach, zabezpieczając powierzchnie parkingów, 
posadzki w fabrykach i magazynach narażone na ciężki ruch wózków widłowych. wysokiej jakości 
nawierzchnia poliuretanowa 
• tworzy wysoce elastyczną powłokę 
• charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz chemiczną 
• wraz z podkładami antykorozyjmymi zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed korozją 
• chroni przed rozpuszczalnikami, ciężkimi środkami chemicznymi oraz niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi 
• posiada wysoką odporność na ścieranie 
• zapewnia estetyczne wykończenie w połysku 
• utrzymuje kolor przez długi czas eksploatacji 
• idealnie sprawdza się do zabezpieczania wszelkiego rodzaju metalowych powierzchni i elementów 

zarówno w środowisku morskim, przemysłowym i obszarach miejskich 
• dostępna w praktycznie każdym kolorze z wzorników RAL, NCS i BS 
• przeznaczona również do zastosowania na posadzki, jako wytrzymała nawierzchnia poliuretanowa 
• dla najlepszych efektów sugerujemy zastosowanie wałka do farb poliuretanowych 5 - 8 mm  
• możliwa aplikacja bezpośrednio na powierzchnie ocynkowane. Dla najlepszej trwałości sugerujemy 

uprzednie oczyszczenie ocynku środkiem wytrawiającym do ocynku  

Lakier bitumiczny 
Lakier bitumiczny do renowacji pokryć dachowych bitumicznych. Po nałożeniu tworzy aluminiową 
powłokę chroniącą obróbki blacharskie przed korozją oraz wydłuża żywotność pokryć dachowych z 
papy, gontów. Dzięki zastosowaniu aluminium produkt stosowany na dachach obniża temperaturę w 
pomieszczeniach. Służy również do: 
• zabezpieczanie elementów stalowych przed korozją 
• ochrona konstrukcji stalowych 
• zabezpieczanie metalowych hal magazynowych, warsztatowych 
• ochrona antykorozyjna maszyn i urządzeń 
• zabezpieczanie elementów ogrodzeniowych wykonanych z metalu 

 
6.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.5. Wykonanie robót 
6.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące: 
- odgrzybienie ścian  
- gruntowanie podłoża  
- malowanie farbą  
- gruntowanie kamienia  
- odsalanie płyt wapiennych wodądestylowaną 
- impregnacja hydrofobowa  
- zabezpieczenie antigrafiti 
- malowanie powierzchni farbą epoksydową 
- malowanie proszkowe barierek 
- odtłuszczenie elementów benzyną do ekstrakcji 
- miniowanie elementów stalowych 
- malowanie farbą olejną elementów metalowych 
- zabezpieczenia powierzchni zaprawą cementowo-polimerową 
- malowanie farbą lateksowo-akrylową 
- malowanie krat i żaluzji dwuskładnikową farbą odporną na czynniki chemiczne 
- malowanie lakierem bitumicznym 
- malowanie farbą emulsyjną 
- malowanie emulsją asfaltową 
- malowanie lakierem bitumicznym istniejąca konstrukcję stalową 

6.5.2. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
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W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 można też użyć gruntu. 

Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
Preparat do wzmacniania kamienia cegły i podłoża tynkowego  
Przygotowanie podłoża: Powierzchnie  (kamienia  naturalnego) przeznaczone  do konserwacji pokryte 
są zabrudzeniami  / patyną różnego  rodzaju i wykazują przez to często zmniejszoną chłonność. 
Niezbędne  dla przywrócenia  pierwotnej chłonności czyszczenie  
powinno  być możliwie delikatne, np. przez natryskiwanie zimną/gorącą  wodą  lub czyszczenie  
parą wodną;  w przypadku  trudnych do usunięcia zabrudzeń  należy zastosować czyszczenie metodą 
rotacyjnego strumieniowania  rotec lub  używać środków  czyszczących. W wielu przypadkach kamień 
jest już tak zwietrzały, że czyszczenie nie może odbyć się bez dotkliwej straty materiału. Aby uniknąć 
strat substancji można wykonać przed czyszczeniem wstępne wzmocnienie preparatem. Po 
wyschnięciu oczyszczonego podłoża należy wykonać właściwy zabieg wzmocnienia. Aby można było 
nasączyć całą osłabioną  strefę preparatem konieczne jest, aby wzmacniana  powierzchnia  była 
powietrznie  sucha, chłonna  i nie podgrzana.  W momencie wykonywania  zabiegu zarówno  
temperatury preparatu  jak i podłoża oraz otaczającego powietrza  powinny mieścić się w zakresie 
pomiędzy 8°C i 25°C. Dla uniknięcia silnego podgrzania  można stosować np. osłony przeciwsłoneczne. 
Wzmacniane powierzchnie  powinny wykazywać zrównoważoną  wilgotność. Przed wzmocnieniem, w 
trakcie zabiegu  i po jego zakończeniu powierzchnie  należy chronić przed słońcem, deszczem i 
wiatrem. Technologia nakładania: Podstawowym  warunkiem  wzmocnienia jest nasączenie całej 
zwietrzałej strefy preparatem aż do zdrowego  rdzenia. W tym celu preparat  nanoszony jest na materiał  
budowlany metodą polewania,  przez zanurzanie lub metodą kompresową. W metodzie polewania  
należy nasączać preparatem małe powierzchnie  bez przerw  (ewentualnie kamień po kamieniu), mokre 
na mokre, aż nanoszony  preparat nie będzie już wchłaniany  przez podłoże. Wybór technologii 
nakładania zależy przede wszystkim od zadania, które należy wykonać. Odradza  się stosowanie tzw. 
„szybkiej hydrolizy”, ponieważ wpływa ona w niekontrolowany sposób na reakcję tworzenia  żelu i przez 
to na wynik wzmacniania. 
Wskazówki :W razie potrzeby można po 2-3 tygodniach  od pierwszego  zabiegu wykonać następny 
zabieg wzmocnienia, przy czym zawsze należy całkowicie nasączyć całą zwietrzałą strefę.  
Zabiegi uzupełniające: W celu uniknięcia  zmiany odcienia powierzchni  spowodowanej  zbytnim jej 
przesyceniem preparatem, należy bezpośrednio  po osiągnięciu nasycenia przemyć powierzchnię  
rozpuszczalnikiem. Nanoszenie mas do uzupełniania ubytków w kamieniu, impregnatów 
hydrofobizujących  i powłok malarskich: Na powierzchnie  wzmocnione  preparatem  można, po 
zakończeniu wytrącania żelu, nanosić zaprawę  renowacyjną,  środki impregnujące  i produkty należące 
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do systemu farb  silikonowych. Chemiczny układ „ester kwasu krzemowego”  powoduje  po 
zastosowaniu  czasową hydrofobowość, która zanika w trakcie tworzenia żelu. Jeżeli wzmocnione  
powierzchnie  podczas uzupełniania ubytków zaprawą  wykazują szkodliwe zjawisko perlenia,  
problemowi  temu można zaradzić przez przemycie powierzchni  alkoholem  lub wodą z dodatkiem 
środków powierzchniowo  czynnych.. 
 
Preparat gruntujący  
Powierzchnia przeznaczona do konserwacji pokryte są zabrudzeniami i wykazują przez to zmniejszoną 
chłonność podłoża. Dlatego należy powierzchnię oczyścić z zabrudzeń. Aby uniknąć ubytków kamienia 
przy czyszczeniu stosuje się preparat wzmacniający. Po oczyszczeniu należy przystąpić do właściwej 
impregnacji podłoża. 
 
Farba elewacyjna oparta na natiralnych składnikach  
Molowanie należy wykonywać z rusztowań zewnętrznych , rurowych. 
W przypadku pewnych prac (np. scalania kolorystycznego obszarów z miejscami naprawionymi zaprawą 
sytemową) siła krycia produktu może być zbyt wysoka. Można w takich przypadkach stosować 
specjalną technikę laserunkową zwiększając przezroczystość materiału w następujący sposób:  
1. przez rozcieńczenie wodą w ilości do 10%  
2. przez rozcieńczenie preparatem w ilości do 10%  
3. przez rozcieńczenie niepigmentowaną farbą w ilości do 10%  
W razie potrzeby jeszcze większą przezroczystość można uzyskać przez rozcieńczenie farby wodą w 
ilości 10% i niepigmentowaną farbą w ilości 10% . Żaden z wymienionych wariantów modyfikacji nie 
zmienia istotnie technicznych właściwości powłoki. Sposób nakładania: Nakładać pędzlem, ławkowcem 
lub pędzlem angielskim na suche, czyste podłoże w zależności od stopnia prześwitywania i wyrównać 
kolor. Gruntowanie nie jest wymagane. 
 
Farba epoksydowa 
Aby farba epoksydowa do betonu lub metali mogła zachować wszystkie swoje właściwości, bardzo 
ważne jest wcześniejsze odpowiednie przygotowanie podłoża. Powinno ono zostać nie tylko 
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci, ale także suche, przeszlifowane oraz odpylone. Bardzo 
istotne jest także przestrzeganie zaleceń producenta co do warunków panujących przy aplikacji. 
Przygotowanie powierzchni powinno obejmować w przypadku betonu– oczyszczenie z zanieczyszczeń 
przy pomocy szlifierki, frezarki oraz odkurzenie. Farba epoksydowa może być nakładana pędzlem, 
wałkiem bądź natryskiem hydrodynamicznym. Najczęściej między aplikacją pierwszej a drugiej warstwy 
powinno upłynąć więcej niż dziesięć godzin, ale mniej niż dwadzieścia cztery. Do powierzchni, które 
mają podwyższone wymagania do dezynfekcji i czyszczenia, można zastosować wodną epoksydową 
farbę przemysłową, która nie zawiera w składzie rozpuszczalników organicznych (z tego względu może 
być stosowana do większości powierzchni budowlanych). 
 

6.6. Kontrola jakości robót 

Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
–  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
–  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
–  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,   
–  sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami    

 państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
6.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
6.8.  Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
6.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

 
SST. 7        KONSTRUKCJE BETONOWE                                     (CPV  45223500-1) 

7.1. Wstęp 

7.1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

7.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

7.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów z betonu . 

Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace: 
- reprofilacja ubytków betonowych 
- montaż czapek kominowych 
- montaż obrzeży betonowych 20/6 cm 
- montaż chodników z płytek chodnikowych 50/50 cm 
- wykonanie stóp fundamentowych 
7.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Zaprawa cementowo-polimerowa 
Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka produkowana na bazie spoiw hydraulicznych, 
wysokojakościowych polimerów, dodatków modyfikujących oraz wypełniaczy mineralnych, 
przeznaczona do wykonywania warstwy kontaktowej i antykorozyjnej w systemie naprawy betonów . 
Jest zaprawą sczepną między naprawianym elementem betonowym lub żelbetowym a zaprawą 
naprawczą. Po zarobieniu wodą tworzy półpłynną masę do nakładania twardym pędzlem lub szczotką. 
Ułatwia prowadzenie dalszych prac naprawczych oraz podnosi przyczepność kolejnych nakładanych 
warstw. Posiadając duży opór karbonatyzacyjny odpowiednio chroni stal zbrojeniową przed korozją. 
Łatwa w stosowaniu zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych. Wodo i mrozoodporna. 
Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do betonu i stali zbrojeniowej oraz elastycznością. 
skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, polimery, dodatki modyfikujące 
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 30,0 MPa 
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 5,0 MPa 
Przyczepność do betonu po 28 dniach twardnienia: ≥ 1,5 MPa 
Skurcz po 28 dniach twardnienia: 0,14% 
Kompatybilność cieplna: ≥ 0,8 MPa 
Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kgm

-2
h

-0,5
 

Zawartość chlorków: ≤ 0,05% 
Uziarnienie: do 0,5 mm 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002 %. 
Klasyfikacja wg PN-EN 1504-3:2006: R2 

 
 

Beton 

Klasę wytrzymałości na ściskanie określa się na podstawie wytrzymałości charakterystycznej określonej 
w 28  dniu dojrzewania betonu w warunkach normowych na walcach o średnicy 150 mm i wysokości 
300 mm (fck, cyl)   lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck, cube). Wytrzymałość na ściskanie 
oznaczana według normy  PN-88/B-06250 oznaczano jako „R” i badano na próbkach sześciennych o 
boku 150 mm.   

 - marka B20 

 Wytrzymałość oznaczona na kostkach RbG -20 N/mm2 (MPa) 

 Klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20 

 Wytrzymałość charakterystyczna na walcach 16N/mm2 (MPa) 

 - marka B25 

 Wytrzymałość oznaczona na kostkach RbG -25 N/mm2 (MPa) 

 Klasa wytrzymałości na ściskanie C20/25 

 Wytrzymałość charakterystyczna na walcach 20N/mm2 (MPa) 

 - marka B 30 

 Wytrzymałość oznaczona na kostkach RbG -30 N/mm2 (MPa) 

 Klasa wytrzymałości na ściskanie C25/30 

 Wytrzymałość charakterystyczna na walcach 25N/mm2 (MPa) 
 
7.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
7.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7.5. Wykonanie robót 
7.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące czynności: 
- montaż konstrukcji betonowych i wylewek 
 
7.5.2.Wykonanie robót 
Konstrukcję betonową należy wykonywać przy udziale szalunków 
 
 
Zaprawa cementowo-polimerowa 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Proporcje mieszania z wodą: 5,7-5,8 litra wody na 25 kg zaprawy 
Maksymalna grubość warstwy: 3 mm 
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: do 60min. (w temperaturze +20°C i wilgotności 
powietrza ok. 60%) 
Wysychanie powierzchniowe: ok. 120min (w temperaturze +20°C i wilgotności powietrza ok. 60%) 
Zużycie: ok. 1,6 kg zaprawy na 1 m

2
 na 1 mm grubości warstwy. 

Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 
minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję, powinna być pół- 
płynna. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania 
z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób. 
Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem. Zaprawę nakłada się na 
naprawianą powierzchnię przy pomocy szczotki lub pędzla z twardym krótkim 
włosiem, mocno wcierając ją w podłoże. 



 52 

 

 7.6. Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie marki użytych betonów 
- sprawdzenie przyczepności betonowych wypełnień  
7.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.  
7.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
7.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
7.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

 

SST. 08        MONTAŻ  DRZWI I OKIEN                                     (CPV  45421100-5) 

8.1. Wstęp 

8.1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

8.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

8.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu montażu drzwi i okien.  

Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace: 
- montaż drzwi 
- montaż okien 
- montaż wyłazu dachowego na budynku D – z demontażu 
- montaż przeszkleń kopuły doświetlającej budynek D 
- demontaż i ponowny montaż żaluzji świetlika na budynku D 
 
8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 
Drzwi 
Typ 1 
Drzwi pcv dwuskrzydłowe rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku przenikania 
ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym,  z dodatkową pianką izolacyjną o zestawie szybowym 
z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 2 
Drzwi pcv jednoskrzydłowe rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku przenikania 
ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym,  z dodatkową pianką izolacyjną o zestawie szybowym 
z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
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Typ 3 
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe w systemie profili stalowych z izolacją z wełny mineralnej , wszystkie 
elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Dzwiękoszczelność Rw>35dB, współczynnik 
przenikania ciepła U<1 W/m2K 
Typ 4 
Drzwi stalowe jdwuskrzydłowe w systemie profili stalowych z izolacją z wełny mineralnej , wszystkie 
elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Dzwiękoszczelność Rw>35dB, współczynnik 
przenikania ciepła U<1 W/m2K 
Typ 5 
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe w systemie profili stalowych z izolacją z wełny mineralnej , wszystkie 
elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Dzwiękoszczelność Rw>35dB, współczynnik 
przenikania ciepła U<1 W/m2K, drzwi przeszklone zestawem trójszybowymz wypełnieniem argonem 
4/16/4/16/4. 
Typ 6 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone zestawem trójszybowym z wypełnieniem argonem 
4/16/4/16/4, profil aluminiowy z wkładką izolacyjna o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,9W/m2K, 
Typ 7 
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone zestawem trójszybowym z wypełnieniem argonem 
4/16/4/16/4, profil aluminiowy z wkładką izolacyjna o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,9W/m2K, 
 
Okna  
Typ 1 
Okna pcv jednoskrzydłowe uchylne antywłamaniowe RC3 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 2 
Okna pcv dwuskrzydłowe uchylne i rozwieralne antywłamaniowe RC3 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 3 
Okna pcv w zestawach fix i uchylno-rozwieralne antywłamaniowe RC3 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 4 
Okna pcv w zestawach fix antywłamaniowe RC1 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową pianką 
izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 5 
Okna pcv w zestawach fix i uchylno-rozwieralne antywłamaniowe RC1 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 6 
Okna pcv dwuskrzydłowe uchylne i rozwieralne antywłamaniowe RC1 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 7 
Okna pcv w zestawach fix i uchylno-rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową pianką 
izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 8 
Okna pcv w zestawach fix o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku przenikania ciepła 
U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową pianką izolacyjną o zestawie 
szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 9 
Okna pcv dwuskrzydłowe uchylno-rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową pianką 
izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 10 
Okna aluminiowe fix przeciwpożarowe Ei30 o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku przenikania 
ciepła U<1,1W/m2K profile z wkładką przeciwogniową, zestaw dwuszybowy, szyba ognioodporną 4/16/4 
Typ 11 
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Okna aluminiowe w zestawach fix i uchylne, o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<1,1W/m2K profile z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy, szyba 4/16/4/16/4 
elementy nieprzezierne, szyba pojedyncza niskoemisyjna lakierowana od wewnątrz, panel 
termoizolacyjny z wełną gr 15 cm. 
Typ 12 
Okna aluminiowe fix o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku przenikania ciepła U<0,9W/m2K 
profile z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem, szyba 4/16/4/16/4 z drzwiami 
przesuwnymi na osobnej konstrukcji 
Typ 13 
Okna aluminiowe w zestawch  fix i uchylne o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku przenikania 
ciepła U<0,9W/m2K profile z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem, szyba 
4/16/4/16/4  
Typ 14 
Okna aluminiowe fix o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku przenikania ciepła U<0,9W/m2K 
profile z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem, szyba 4/16/4/16/4  
Typ 15 
Okna aluminiowe w zestawch  fix i uchylno-rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,8W/m2K profile wzmocnione z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy z 
wypełnieniem argonem, szyba 4/16/4/16/4 szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana po obwodzie 
 
Okna i drzwi należy montować od strony wewnętrznej bez naruszenia glifów elewacyjnych. Transport 
pionowy wciągarkami z rusztowań od strony zewnętrznej. 
 
Naświetla zadaszenia kopuły nad budynkiem D 
Typ 1 
Część pozioma – plafon z okien aluminiowych stałych o profilach szer 60 mm, szklenie szybą zespoloną 
– szkło float bezbarwne hartowane 8 mm/argon16mm/szkło niskoemisyjne, hartowane klejone 8 mm Ei 
30 na dolną szybę naklejona folia satynowa. 
Typ 2  
Część górna trójkątna , skośna – z profili aluminiowych, mocowanych do konstrukcji stalowej, szklenie 
szkłem niskoemisyjnym, hartowanym, laminowanym, barwionym w masie szer 8,8mm 
 
Do wymiany okien należy podciąć parapety wewnętrzne do szerokości ościeżnicy nowych okien. Styk 
okna z parapetem wewnętrznym należy zamaskować profilem pcv. 
 

UWAGA: Dopuszcza się wykonanie okien antywłamaniowych klasy RC3 typ 1, 2 i 3 w technologii 
aluminiowej (w miejsce okien PCV) pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę uzgodnienia 
zmiany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
8.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.5. Wykonanie robót 
8.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące czynności: 
- montaż uszczelek szybw ramach metalowych 
- osadzenie drzwi 
- osadzenie okien 
8.5.2.Wykonanie robót 
Montaż drzwi i okien po zamontowaniu należy zabezpieczyć folią. 
8.6. Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie mocowanie ślusarki i stolarki z pcv 
- sprawdzenie prawidłowości otwierania i zamykania 
- sprawdzenie połączeń zadaszenia szklanego kopuły nad budynkiem D. 
Montaż okien i drzwi 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
−2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
−3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
−4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
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8.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.  
8.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
8.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

 

 

 

 

 

SST 09. KŁADZENIE RYNIEN I ROBOTY BLACHARSKIE  (CPV 45261320-3) 
9.1. Wstęp 
9.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

9.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 

wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 

dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

9.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  blacharskich elewacyjnych. 

9.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9.2. Materiały 
 
Blacha tytanowo-cenkowa 

• Gęstość (ciężar właściwy): 7.2 g/cm
3
 

• Punkt topnienia: 418 °C 

• Granica rekrystalizacji: > 300 °C 

• Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K 

• Współczynnik rozszerzalności w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K 

• Elastyczność  ≥ 80,0000 N/mm² 

• Niemagnetyczny 

• Niepalny 

• Zastosowana grubość blachy 0,55 mm 

• Montaż na podwójny rąbek 

• Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk 

• Pod blachę należy zamontować matę strukturalną. 

• Dach zwentylowany nasadami wentylacyjnymi z blachy tytan cynk 

• Wywiewki dachowe z blachy tytan cynk 

• Kolorystyka patynowania blachy określona w projekcie. 

• Czapki kominowe i panele czerni i wyrzutni wykonane z blachy tytan-cynk w kolorystyce  
     poszycia dachu 
Obróbki blacharskie należy wpuszczać w mur przez nacięcie ścian. 
Parametry techniczne maty strukturalnej: 
Gramatura ok. 400 g/m 
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Grubość folii 0,70 mm + 8mm ± 5% 
Przenikanie pary wodnej (współczynnik Sd) 0,020 m ± 0.005 m 
Paroprzepuszczalność (Lyssy 38oC, 85% RH) 3200 g/m2 x 24 h ± 400 
Paroprzepuszczalność (Lyssy 23oC, 85% RH) ok. 1500 g/m2 x 24 h ± 200 
Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż 400 N/50 mm ± 10% 
w poprzek 210 N/50 mm ± 10% 
Wytrzymałość na rozdarcie (gwoździem): wzdłuż 140 N ± 10% 
w poprzek 140 N ± 10% 
Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV max. 3 m-ce 
Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem TAK 
Wodoszczelność W1 
Reakcja na ogień F 
Szerokość rolki 1,5m 
Długość rolki 25 m 
Materiał: włókniny polipropylenowe połączone z polipropylenem 
Mikroporowata - pokryta od zewnętrznej strony dystansującą warstwą drenażową. 
 
Blacha tytan-cynk i powlekana 

 

 
 
Pochylenie wykonywania obróbek należy wykonywać zgodnie z tabelą; 

Wielkość pochylenia połaci 
dachowych Lp. Sposób krycia 

% % 

Zalecane wielkości 
pochylenia 

% 

1 Blacha miedziana ponad 6 ponad 10 ponad 10 

2 
Blacha stalowa 

ocynkowana 
ponad 12 ponad 20 30+60 

3 Blacha tytan-cynkowa ponad 14 ponad 25 35+60 

4 Blacha powlekana 17+45 30+100 30+60 

 
Pochylenia obróbek określa  norma PN-85/B-02361.  
Łączenia arkuszy blachy: na rąbki (dla blach powlekanych) 
Norma PN-61/B-10245 określa wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót blacharskich. 
Przy łączeniach blachy na rąbki stosuje się rąbki pojedyncze i podwójne stojące prostopadle do okapu i 
leżące równolegle do okapu. Te ostatnie mogą być pojedyncze przy pochyleniu połaci dachu 20° i 
większym, natomiast przy pochyleniu połaci dachu mniejszym od 20°, rąbki leżące muszą być 
podwójne. 
Do wykonania obróbek parapetów i gzymsów należy wykonać z balchy tytan-cynk. Maskownicę barierki 
ostatniej kondygnacji należy wykonać z blachy powlekanej. 
Blacha  mocowana przy pomocy kleju  do podłoża  
Grubość blachy tytan-cynk 0,7 mm Do mocowania należy stosować spoiwa cynowo-ołowiowego. 
Norma PN-55/H-04608 podaje skalę odporności na korozję   
Skala odporności na korozję wg PN-55/H-04608  

Grupa odporności 

korozyjnej 
Szybkość korozji Trwałość korozyjna 

Określenie Oznaczenie 

Stopień 

odporności 

korozyjnej Vp 

mm/rok 

Vc 

g/m2 doba 
 

Tr 

rok/mm 

Całkowicie 

odporne 
I 1 

poniżej 

0,001 

poniżej 0,00274 

d 

całkowicie 

trwałe 

nie określa 

się 

2 
0,001 do 

0,005 

powyżej 0,00274 

d do 0,0137 d Bardzo 

odporne 
II 

3 
0,005 do 

0,01 

powyżej 0,0137 

d do 0,0274 d 

bardzo 

trwałe 

nie określa 

się 

Odporne III 4 
0,01 do 

0,05 

powyżej 0,0274 

d do 0,137 d 
trwałe powyżej 10 

do 100 
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5 
0,05 do 

0,1 

powyżej 0,137 d 

do 0,274 d 

6 
0,1 do 

0,5 

powyżej 0,274 d 

do 1,37 d O mniejszej 

odporności 
IV 

7 
0,5 do 

1,0 

powyżej 1,37 d 

do 2,74 d 

o mniejszej 

trwałości 

powyżej 1 

do 10 

8 
1,0 do 

5,0 

powyżej 2,74 d 

do 13,7 d  

Mało odporne 
V 

9 
5,0 do 

10,0 

powyżej 13,7 d 

do 27,4 d 

mało trwałe 
powyżej 

0,1 do 1 

Nieodporne VI 10 10,0 powyżej 27,4 d nietrwałe 
do 0,1 (36 

dni) 

 

9.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

9.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

9.5. Wykonanie robót 
9.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące czynności: 

- montaż rur spustowych 

- montaż kanałów wentylacyjnych 

- montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr 0,7 mm i powlekanej 

- montaż maty systemowej pod blachę tytan-cynk 

- montaż na obróbkach taśm z kolcami odstraszających ptaki 

- montaż figurek imitujących kruki 

  

9.5.2. Wykonanie robót 
Obróbki blacharskie należy wykonywać z rusztowań zewnętrznych , rurowych. 

Po demontażu obróbek należy wykonać sprawdzić spadki i spójność podłoża. Po sprawdzeniu spadków 

należy przystąpić do wykonania obróbek zgodnie z technologią krycia blachą tytan-cynk. Obróbka 

powinna być górą wpuszczana w tynk na głębokość min 3 cm. Bruzda powinna być uszczelniona 

uszczelniaczem. Ze względu na różną rozszerzalność cieplną tynków i blachy uszczelniacz powinien 

być trwaleplastyczny. Wykończenia obróbek na całej elewacji powinny być jednorodne. Kapainosy 

obróbek powinny być wypuszczone na jedną odległość od tynków, kształt i wymiary kapinosów na całej 

elewacji powinien być jeden. Obróbki klejone do podłoża na całej powierzchni. 

9.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola stanu technicznego wykonania obróbek powinna obejmować: 
- określenie grubości blachy tytan-cynk– 0,7 mm  

- sprawdzenie mocowań  

- sprawdzenie szczelności obróbek – rąbków i mocowania w tynku 

- sprawdzenie uszczelnienia styku blachy z murem i stolarką 

- równość wykonania 

- jednolite na całej elewacji wykonanie kapinosów. 

- sprawdzenie jednolitego na całej elewacji wykonania spadków  

9.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

9.8.  Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej. 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 

odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

9.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

9.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej. 
 
 

SST 10. WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ (CPV – 45262400- 5) 
 

10.1. Wstęp 

10.1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

10.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

10.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu montażu elementów stalowych.  

 
10.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

10.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Konstrukcje stalowe  
elementy konstrukcyjne: 
• Konstrukcja wsporcza jednej centrali wentylacyjnej na dachu budynku „A”  
• Konstrukcje wsporcze dwóch central wentylacyjnych na dachu budynku „C” 
• Konstrukcje wsporcze trzech central wentylacyjnych na dachu budynku „D”, w tym: 

- jedna na dachu nad IV piętrem 
- dwie na dachach parterowych przybudówek  

Konstrukcja wsporcza kolektorów słonecznych zlokalizowana na terenie obok kompleksu budynków 
głównych. 
 
Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na dachu budynku „A” 
Konstrukcja zlokalizowana jest na dachu nad VII piętrem. 
Konstrukcję wsporczą stanowi ruszt z profili stalowych gorącowalcowanych składający się z 
następujących elementów: 
− belki główne jednoprzęsłowe, z dwuteowników IPE 220 usytuowane w osiach żelbetowych słupów 

nośnych budynku, 
− belki nośne ramy centrali, z dwuteowników IPE 220, wsparte na belkach głównych, 
− żebra z kątowników L 60x60x6, stężające układ belek nośnych, 
− rama wsporcza centrali wentylacyjnej, w formie prostokąta, wykonana z ceowników UPN 100 z 
żebrami stężającymi z kątowników L 50x50x5 

 
Konstrukcje wsporcze dwóch central wentylacyjnych na dachu budynku „C” 
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Konstrukcje zlokalizowane są na dachu nad VII piętrem. 
Konstrukcje wsporcze stanowi ruszt z profili stalowych gorącowalcowanych składający się z 
następujących elementów: 
− belki główne dwuprzęsłowe, z dwuteowników IPE 220 usytuowane w osiach żelbetowych słupów 

nośnych budynku, na których wspierają się belki nośne obu central wentylacyjnych, 
− belki nośne ram central, z dwuteowników IPE 220, wsparte na belkach głównych, 
− żebra z kątowników L 60x60x6, stężające układ belek nośnych, 
− ramy wsporcze central wentylacyjnych, w formie prostokątów, wykonane z ceowników UPN 100 z 
żebrami stężającymi z kątowników L 50x50x5 

 
Konstrukcje wsporcze trzech central wentylacyjnych na dachu budynku „D” 
Konstrukcja na dachu nad IV piętrem 
Konstrukcja usytuowana na osi dachu składa się z następujących elementów: 
− 2 ramy prostokątne o rozstawie słupów ~1,90 m, wykonane z profili kwadratowych zimnogiętych □ 

80x80x5 
− rama wsporcza centrali wentylacyjnej, w formie prostokąta, wykonana z ceowników UPN 100 z 
żebrami stężającymi z kątowników L 50x50x5 

Konstrukcje wsporcze na dachach przybudówek 
Konstrukcje zlokalizowane na dachach parterowych przybudówek w poziomie ~+3,70 składają się z 
n/wym. elementów: 
− belki nośne ram central wentylacyjnych z dwuteowników IPE 180, jednym końcem zakotwionym w 

murku na krawędzi dachu, a drugim opartym na płycie dachowej, 
− żebra z kątowników L 60x60x6 stężające belki nośne, 
− ramy wsporcze central wentylacyjnych, w formie prostokątów, wykonane z ceowników UPN 100 z 
żebrami stężającymi z kątowników L 50x50x5 

 
Konstrukcja wsporcza kolektorów słonecznych 
Konstrukcja wsporcza kolektorów słonecznych zlokalizowana jest na terenie obok kompleksu budynków 
biurowych. Konstrukcję stanowi układ 24 ram w rozstawie osiowym co 2,40 m w formie zadaszenia nad 
miejscami parkingowymi. 
Elementy składowe ram: 
− słupy w rozstawie 5,00 m, z profili zamkniętych prostokątnych □ 160x80x5 zg, 
− rygle z profili zamkniętych prostokątnych □ 160x80x5 zg, 
− miecze z profili zamkniętych kwadratowych □ 60x60x4 zg, 
− płatwie z dwuteowników IPE 80 
− stężenia połaciowe z linek stalowych skratowanych, ze śrubami rzymskimi 
Fundamenty – stopy żelbetowe o podstawie 40x40 cm, grubości 25 cm i kolumny 25x25 cm 

Materiały 
• stal profilowa St3S,  
• elektrody EA1.46, 
• beton C25/30 
• klasa ekspozycji XC2 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przed przystąpieniem do naniesienia powłok malarskich, powierzchnie elementów stalowych 
przygotowanych w wytwórni (lub na budowie), należy wyrównać, usunąć zadziory i zaokrąglić 
krawędzie. 

Po tym wstępnym oczyszczeniu, powierzchnie należy odtłuścić. Zaleca się stosować benzynę 
lakową, lub preparaty emulsyjne. Po odtłuszczeniu, powierzchnie należy wytrzeć czyściwem do sucha. 
Po odtłuszczeniu, elementy należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2½, przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych, a następnie na oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone powierzchnie, należy 
nanieść 3 warstwy farby antykorozyjnej. 
Zaleca się stosowanie farby poliuretanowej o dużej zawartości części stałych. 
Zalecana całkowita grubość pokrycia powłoki malarskiej: 250-280 µm. 
Po zmontowaniu konstrukcji, stan malowania należy sprawdzić, uzupełnić braki i uszkodzenia powłoki 
malarskiej. 
 
Zabudowa systemowa agregatów wentylacyjnych 
Zabudowa systemowa na słupkach metalowych poziome, mocowane do słupków panele aluminiowe 
malowane proszkowo. 
 
Konstrukcja stalowa świetlika budynku D 
Elementy stalowe: 
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Słupki – z rury kwadratowej 50/50/4 
Marki z blachy 150/150/8 
Płatwie z kątowników 100/100/8 i 50/50/5 
Ściągi z prętów fi12 
 
10.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Elementy stalowe montowane w części 
parkingowej i na dachu wymagają pracy dźwigu samojezdnego. Jego obszar prac powinien być 
wydzielony. Obsługę dźwigu może prowadzić uprawniony operator. 
10.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
10.5. Wykonanie robót 
10.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące czynności: 
- montaż balustrad tarasowych z pochwytem stalowym z profili ocynkowanych 
- montaż krat stalowych z siatki zgrzewanej na konstrukcji stalowej 
- montaż stałych krat słupowo-ryglowych, malowanych proszkowo 
- montaż daszków z profili ocynkowanych obudowanych blachą tytan-cynk 
- wykonanie konstrukcji i ściągów stalowych świetlika 
- obsadzenie balustrad tarasowych (z demontażu) 
- montaż konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne 
- montaż konstrukcji wsporczych kolektorów słonecznych 
- montaż zbrojenia stóp fundamentowych 
- montaż daszka nad wejściem – z demontażu 
- montaż daszków nad postojowymi miejscami parkingowymi – z demontażu 
 
10.5.2.Wykonanie robót 
Montaż drzwi i okien po zamontowaniu należy zabezpieczyć folią. 
10.6. Kontrola jakości robót 
- kontrola spawów i połączeń 
- kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego 
- sprawdzenie stosowanych profili 
- sprawdzenie równości wykonania 
 
10.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.  
10.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
10.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
10.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

 

SST 11.  POKRYCIA  DACHOWE                     (CPV – 45261210-9) 
11.1. Wstęp 

11.1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

11.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

11.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
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Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu montażu pokryć dachowych.  

 
11.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

11.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Papa termozgrzewalna 
Typ – zgrzewalna odmiany NRO – trudnozapalnej. 
 Parametry: 

Zastosowanie produktu  

Wierzchniego krycia, do pokryć wielowarstwowych. Można 
stosować na wszelkiego rodzaju konstrukcje dachowe: 
blacha trapezowa, konstrukcja drewniana, podłoże 
betonowe (żelbetonowe).  

Rodzaj montażu  Zgrzewanie  
Rodzaj masy  Modyfikowana SBS  
Rodzaj osnowy  Włóknina poliestrowa  
Grubość (mm)  5,2  
Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek)  1100N/900N  
Wydłużenie przy max sile rozciągającej  60%/60%  
Odporność na spływanie w max temp 100°C  
Giętkość w niskiej temperaturze  -12°C  
Wodoszczelność  10kPa  
Długość rolki, ilość na palecie, waga  5m, 120m2, 815kg  
Reakcja na ogień  Klasa E - trudnozapalna 
Norma  PN-EN 13707+A2/2009  
Gwarancja  13 lat  
Jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem 
modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z  włókniny poliestrowej; wierzchnia strona 
wstęgi papy pokryta jest posypką  mineralną drobnoziarnistą, spodnia strona papy na całej powierzchni  
zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego i może być płaska lub  pofilowana. Profil w kształcie 
rowków przyspiesza proces zgrzewania do podłoża. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji 
wodochronnych jako warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do  okryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie 
zabezpieczenie powierzchni oraz dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia 
dachowego. Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.            

Granulat dociepleniaowy  
Postać - sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania 
materiału). Stosowane gęstości montażowe: stropodachy, poddasza nieużytkowe  
- 27÷29 kg/m

3
, połacie dachowe - 40÷45 kg/m

3
, ściany - 50÷55 kg/m

3
. Współczynnik przewodzenia  

ciepła λ = 0,041 W/mK. "Oddychanie" - w przegrodach izolowanych nie należy stosować 
paroizolacji. Odporność na grzyby i pleśnie. Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją  
i konstrukcji stalowych przed korozją. Trudnopalność - nie rozprzestrzenianie ognia. Nieprzyjazny dla  
insektów i gryzoni. Wysoka zdolność izolacji akustycznej. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku  
przez warstwę izolacji o grubości 10 cm.  
Grubość układania 20 cm. 

Częstotliwość [Hz]  Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku 

125                            0,42 

250                            0,67 

500                            0,71 

1000                            0,75 

2000                            0,83 

4000                            0,83 

Właściwości fizycno-chemiczne: 

• maksymalna wilgotność z zachowaniem wartości λ - 23%, 
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• naturalna zmiana wilgotności w ciągu roku - 11 ÷ 17% 

• wartość współczynnika dyfuzji (przy gęst. 47,5 kg/m
3
) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa], 

• wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gęst. 47,5 kg/m
3
) - m = 1,4, 

• ciepło właściwe (przy wilgotności 10%) - ok. 1850 [J/kg*K], 

• wartość pH - ok. 7. 

 
Izolacja dachu z wełny minerlanej 
Do ocieplenia stropu – grubość 20 cm  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 
- dla gr. 40-79 mm   λ D =   0,041W/mK  
- dla gr. 80 - 200 mm  λ D =   0,040 W/mK  
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
- dla gr. 40 - 79 mm  1,55 kN/m3  
- dla gr. 80 - 200 mm 1,50 kN/m3  
Siła sciskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: 
- dla gr. 40-79 mm ≥  400 N  
- dla gr. 80 - 200 mm ≥  500 N  
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥  50 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥  15 kPa  
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤  1,0kg/m²  
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  ≤  3,0 kg/m²  
Klasa reakcji na ogień A1 
 
11.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
11.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
11.5. Wykonanie robót 
11.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące czynności: 
- wykonanie faset z wełny twardej 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
- wymiana wpustów dachowych z kołpakiem 
- izolacja z wełny twardej laminowanej gr 10, 18 cm 
- przymocowanie wełny mineralnej do podłoża 
- montaż kominków wentylacyjnych z pcv 
- docieplenie dachu granulatem  
 
 Docieplenie stropu granulatem 
Granulat dociepleniowy należy wdmuchać w przestrzeń międzystropową określoną w dokumentacji 
technicznej. Otwory do wdmuchania granulatu powinny się znajdować w każdej zamkniętej komorze 
przestrzeni międzystropowej od dołu płyty. Wdmuchiwanie od dołu pozwala uniknąć napraw posadzek. 
Po zakończeniu wykonania izolacji otwory podlegają zaślepieniu (zabetonowaniu z szalunkiem 
traconym, wykonaniem tynku i napraw powierzchni). Wielkość otworu zależna jest od średnicy rury 
wdmuchującej granulat. 
 
11.6. Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie przyczepności papy do podłoża 
- sprawdzenie stosowanego typu papy 
- sprawdzenie szczelności osadzenia wpustu dachowego 
- sprawdzenie grubości układania granulatu z wełny  
- sprawdzenie kotwienia wełny mineralnej do podłoża 
- sprawdzenie szczelności układanej papy 
 
11.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.  
11.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
11.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
11.10. Dokumenty odbioru robót 
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Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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