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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych  

Inwestor: Urząd Statystyczny w Warszawie, Oddział w Ciechanowie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 

Warszawa 

Temat: Projekt budowlany  

1. docieplenia ścian i stropu i stropodachu budynku biurowego urzędu statystycznego w 

warszawie, oddział w Ciechanowie  

2. rozbiórki część budynku urzędu statystycznego w warszawie, oddział w Ciechanowie 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                           w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1 3 Zakres robót objętych ST 

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

budowlanych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć. 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt malej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 



1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

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

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

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

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.4.8. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu Ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

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

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  

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

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

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

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

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

budowlanego 

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

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

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

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

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

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

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

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

rozdziale 8. 

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

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

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

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

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



1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

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

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 

1.4.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 

1.4.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

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

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych  

1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.4.31. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych  

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 



badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane  

1.4.35. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

1.4.36. przedmiarze robót - to 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 

í odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych 

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 

z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.39. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektowa 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzona przez Wykonawcę 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 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 stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały r znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 

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

w cenę umowną 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

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

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na 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 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

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

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

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

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej 

l.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane Z robotami i będzie w pełni 



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

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz U z dn 19 03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U. Nr 169 poz 1650) 

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 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

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

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

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

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

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

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

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 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 nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2 4 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. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

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 SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru. 

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

określonymi w dokumentacji projektowej, SST 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 spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 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. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa l ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST,   projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

5 2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych 

5.2.4 Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektowa, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 



- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, ze mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 



Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r (Dz. U 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWIA z 1998 r (Dz. U. 

98/99) 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

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

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerwy. 

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 w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

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

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru 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 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

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

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

formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty. 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 



f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

[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 będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, 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 książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń 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 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 



b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

D odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych 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. Odbioru tego 

dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy l 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości l jakości wykonanych części robót Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2 

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, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 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 projektowa i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 



8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

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

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST , 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

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 zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie 

 

8 5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 

rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest umowa  zawarta  z  wykonawca robót  

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 



(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje' 

(a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn 

zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) 

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

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229) 

- Ustawa 2 dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz, U Nr 122, poz 1321 z późn zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn. zm) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1955 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086) 

 

10.2 Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - W sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U Nr 169, poz 1650). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa                     

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401) 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji dotyczącej 

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

1126) 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r - w sprawie szczegółowego 



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz 2072) 

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

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz U. Nr 

198, poz 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie    w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

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

odbioru robót przygotowawczych w obiektach budowlanych 

Inwestor: Urząd Statystyczny w Warszawie, Oddział w Ciechanowie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 

Warszawa 

Temat: Projekt budowlany  

3. docieplenia ścian i stropu i stropodachu budynku biurowego urzędu statystycznego w 

warszawie, oddział w Ciechanowie  

4. rozbiórki część budynku urzędu statystycznego w warszawie, oddział w Ciechanowie 



 

1.2 Zakres stosowania ST 

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

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

W zakres tych robót przygotowawczych wchodzą 

 wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie 

 usunięcie wierzchniej warstwy humusu 

 roboty rozbiórkowe 

 ścinanie i karczowanie drzew. 

Określenie zakresu, rodzaju i ilości robót przygotowawczych należy do Wykonawcy. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                             w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej 

1.3 Zakres robót objętych ST 

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

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4 Określenia podstawowe 

ilekroć w ST jest mowa o 

1.4.1 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt malej architektury, 

1.4.2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                    

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty                

i dach. 

1.4.3 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem malej architektury, jak. lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 

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

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

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

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.6 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                    

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe r place pod śmietniki. 



1.4.7 robotach związanych z przygotowaniem terenu pod budowę - należy przez to rozumieć m.in. 

rozbiórki, usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelację, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, 

prace dotyczące przygotowania placu budowy. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

Usunąć wierzchnią warstwę ziemi za pomocą spycharek Ziemię wywieźć poza teren objęty 

inwestycją.  Wykonanie dodatkowych robót przygotowawczych ustala Wykonawca. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Do robót usunięcia wierzchnie] warstwy humusu materiały nie występują. Pozostałe materiały ustali 

Wykonawca 

2.2 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. 

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 SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Do usunięcia wierzchniej warstwy ziemi użyć spycharek Pozostały sprzęt ustali Wykonawca. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym            w 

umowie. 

Transport niepotrzebne] warstwy humusu może być dokonany dowolnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST,  projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Prawidłowość wykonanych robót winna być wpisana do dziennika budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, 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 książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń 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 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub                    

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej przedmiarze robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.l Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych 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. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy                       

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 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 nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                      

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne  :  Podstawą płatności jest umowa   zawarta   z  Wykonawca robót . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 681). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U Nr 122, poz. 1321 z późn zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

 

 

10.2 Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa                     

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072) 

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



deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie             

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne] oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 198, poz. 2042 

). 

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru następujących robót: 

Inwestor: Urząd Statystyczny w Warszawie, Oddział w Ciechanowie,  

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 

 

Temat: Projekt budowlany  

5. docieplenia ścian i stropu i stropodachu budynku biurowego urzędu statystycznego w 

warszawie, oddział w Ciechanowie  

6. rozbiórki część budynku urzędu statystycznego w warszawie, oddział w Ciechanowie 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych z robotami rozbiórkowymi, które nie zostały ujęte w innych ST, tj.: 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 

3. 

 

3.2. Sprzęt – lista 

 Roboty należy wykonywać ręcznie oraz przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, 

spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje 

sprzętów powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. 



 samochód samowyładowczy, 

 koparko-spycharka, 

 zestaw spawalniczy, tlen, acetylen, 

 drobny sprzęt elektryczny do kucia, 

 elektronarzędzia i narzędzia takie jak: strugi, piły, przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, 

wkrętarki, narzędzia ręczne: młotki, dłuta, szczotki, pędzle itp. 

  

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne oględziny konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów. 

Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. 

Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 

 mechaniczne 

 ręczne 

 przy użyciu materiałów wybuchowych 

Roboty dachowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności przy 

zachowaniu przepisów BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, robót na wysokości i innych 

wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 

istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 

mogących znaleźć się w pobliży miejsca rozbiórki. Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

 

5.2. Wykonanie robót – prace rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, powinny być wykonane następujące roboty: rozbiórka 

części budynku, prace naprawcze związane z rozbiórką, zasypanie istniejących fundamentów, teren 

po rozbiórce zagospodarować, jako teren zielony. 

Rozbiórka elementów powinna odbywać się fragmentami. Wszystkie zdemontowane 

elementy należy niezwłocznie usunąć. Pozostawione elementy należy zabezpieczyć przed nagłym 

poderwaniem przez wiatr.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie czy w wyniku robót rozbiórkowych nie 

uszkodzono elementów konstrukcyjnych budynku czy instalacji. W przypadku takiego stwierdzenia 

przez wykonawcę należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie inwestora i inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

 



7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt. 7 

Jednostką obmiaru jest m3/m3 rozbieranych elementów. Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość rozbiórek wg faktycznej ilości wykonanych robót. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Inwestor: Urząd Statystyczny w Warszawie, Oddział w Ciechanowie,  

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 

 

Temat: Projekt budowlany  

7. docieplenia ścian i stropu i stropodachu budynku biurowego urzędu statystycznego w 

warszawie, oddział w Ciechanowie  

8. rozbiórki część budynku urzędu statystycznego w warszawie, oddział w Ciechanowie 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu stolarki w budynkach. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                             w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających                      z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów 

bhp. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy montażu stolarki z pcv, aluminium i obejmuje wykonanie następujących 

czynności: 

- przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 

- uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 

robót montażowych. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności 

PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Okno - ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność                       

i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł 

lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stale                      

w otworze budowlanym. 

Krosno - rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. 

Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 

Skrzydło - ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 

bezpośrednio w otworze budowlanym. 



Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 

zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 

zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

Drzwi balkonowe - ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca 

jednocześnie funkcję okna i drzwi. 

Naświetle - ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami 

Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł,               

w których zamiast ościeżnicy występuje krosno. 

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, 

szklonych szybami zespolonymi. 

Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł,                 

w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł,      

w którym na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające otwieranie 

skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, 

w którym na zewnętrznej stronie progu i nadproża są umocowane krośniaki, umożliwiające 

otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 

skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do wewnątrz 

pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne - okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma jedno skrzydło. 

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 

Okno trój- i wielodzielne - okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej 

skrzydeł umieszczonych obok siebie. 

Okno jednorzędowe - okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub 

jeden rząd skrzydeł. 

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) - okno, które w widoku między progiem                

i nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 

Okno nieotwierane (stałe) - okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 

krośnie. 

Okno otwierane stale - okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane 

szklone części. 

Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane 

przez ich obrót względem osi pionowej przechodzące] przez boczne krawędzie skrzydeł. 

Okno, naświetle uchylne - okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem 

osi poziomej, przechodzące] przez dolną krawędź skrzydła. 

Okno odchylne - okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, 

przechodzącej przez górną krawędź skrzydła. 



Okno obrotowe - okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nie 

przechodzące] przez krawędzie skrzydła. 

Okno przechylne - okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie przechodzącej 

przez krawędzie skrzydła. 

Okno przesuwane - ono, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym 

lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 

Jednostka ładunkowa kontenerowa - jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, pkt 1 5. 

1.7. Dokumentacja montażu okien i drzwi balkonowych 

Montaż okien i drzwi należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

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

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych, będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U Nr 92 poz. 881                        z 

późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na 

terytorium RP, powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

- Okna: stolarka okienna w konstrukcji PCV z funkcją otwierania i uchylania, o współczynniku 

przenikania ciepła dla całego okna: U-=0,90 W/K*m2. Okno PCV  białe, z zaczepem 

antywłamaniowym, rozwierno - uchylne, z niewidocznymi zawiasami, energooszczędny pakiet 3-

szybowy. W części okien szyby P4 zgodnie z zestawieniem stolarki.  

Powierzchnia przeszklenia okien min. 80% powierzchni okna. Szczegóły dotyczące stolarki okiennej 

– wg projektu. 

- Drzwi zewnętrzne: Drzwi wejściowe aluminiowe, energooszczędne, malowane w kolorze 

jasnoszarym, płyta drzwiowa o grubości 73 mm z aluminium izolowanego termicznie - aluminiowe 



profile skrzydła i aluminiowa ościeżnica oraz podwójne uszczelki, przeszklenie szkłem bezpiecznym, 

drzwi z samozamykaczem, wyposażone w zamek, U<1,3W/K*m2. 

W trakcie robót budowlanych dostosować szerokość otworów drzwiowych do szerokości drzwi 

aluminiowych - w zależności od dostawcy różne szerokości profili ościeżnic. Szczegóły dotyczące 

stolarki drzwiowej – wg projektu. 

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry 

techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 

2.2.1. Obróbki 

Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub materiały, 

z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.2. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

- elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu. 

- kołki rozporowe (dyble), 

- kotwy, 

- śruby, wkręty, 

- elementy podporowe i dystansowe: 

- klocki, belki drewniane, 

- podkładki, kątowniki stalowe, 

- elementy wykończeniowe, 

- listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

- kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi                               w 

dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz 

rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi. 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji projektowej               i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

- każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona                     

w etykietę identyfikacyjną, 

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 



- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 

Okna i drzwi , z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy 

przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                             z 

odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach, w temperaturze powyżej +5ºC a poniżej +35ºC. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe 

Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego 

podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle 

do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe 

należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je 

przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy 

zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i 

drzwi balkonowych oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z 

zasadami podanymi w tablicy 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 

Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 

dla brygad roboczych wykonujących montaż okien i drzwi. Przy doborze narzędzi                    i 

sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia                       

i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 

kolejowymi i wodnymi, 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi              

w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz                 

z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 

4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 

równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna - na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach 

ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię 

skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 

4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym 

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 

podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że: 

a) okna - na progach ościeżnic, 

b) drzwi: 

- o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 

- o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy 

przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokość bloku 

nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 

zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 

drogowym za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 

blokowały drzwi 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 

dolną 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7, pkt 5 



5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 

Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu 

budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich 

warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności 

względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). 

Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego 

wietrzenia pomieszczeń. 

W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem 

ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian, 

- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie                   

i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą. 

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 

5.3.1. Usytuowanie okna i drzwi w ościeżu 

 Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, 

prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub 

powierzchni ościeża. 

Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa             

o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.  

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

- w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany, 

- w ścianie warstwowe] z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji 

termicznej, 

- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do 

warstwy ocieplenia. 

 W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 

zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 

kształtownika ościeżnicy 

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 

 Ustawienie okien /drzwi powinno zapewniać 

- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów 

okna / drzwi pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku 

nieograniczające funkcjonalności okna / drzwi, 

- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do podpierania progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta 

klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane                           w 

dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 

odkształcania się kształtowników okien. 



Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 

klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 

powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

 Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 

odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 5 i 6, 

zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie 

ITB - 2011 rok. 

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu 

 Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 

zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku,                   

a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu                   

i zamykaniu był płynny 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy 

 Do mocowania okien w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 

warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien,                

a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

 Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków 

ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

 Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 

silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 

dostosowane do materiału ościeży. 

 Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt 

duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 

ścian warstwowych. 

 W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi w/w 

łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego 

profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 

przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

 Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje się przy 

użyciu kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych. 

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 

opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony 

wewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 

uszczelniających, dotyczących: 

- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

- oczyszczenia powierzchni przylegania, 

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej                              i 

zewnętrznej. 



Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 

uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza                   i 

pary wodnej. 

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny 

między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej                       w 

szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu 

rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 

zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 

budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 

poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację 

termiczną i akustyczna połączenia okna z ościeżami. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 

termicznej. 

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym 

spienianiu) me mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani tez wydzielać substancji szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 

temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny Podczas 

wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie 

wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 

warstwowych paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, 

aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem   a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny być zamieszczone 

w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegółów odpowiednie przykłady 

standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 ,,Montaż okien i drzwi balkonowych", 

wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów). 

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych 

5.4.1. Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym                         w 

dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

- osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

- parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

- mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

- miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 

- połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno - mur - parapet) powinny zapewniać 

ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem 

przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 



Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 

2011 r.), 

- przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 

wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej 

bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności 

połączenia), 

- przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry              

w ramiaku progowym, 

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone ułożeniem 

na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu 

ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 54.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

- zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone 

co 250 cm), 

- podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

- wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

- dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji 

UWAGA: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych 

przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B 

- Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB -  2011 rok 

oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów). 

5.4.2. Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 

obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy 

powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do 

przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

UWAGA: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewnętrznych 

przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B 

- Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok 

oraz w dokumentacjach systemowych. 

5.5. Łączenie okien w zestawy 

Okna można łączyć w zestawy. 

- poziome, 

- pionowe. 

Połączenia okien w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody opadowej                     

i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 

5.5.1. Zestawy poziome 

Połączenia w zestawy poziome okien drewnianych mogą być wykonywane na „obce pióro”, osadzone 

we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione kitem silikonowym              i 

skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. Ościeżnice okien drewnianych 

mogą być również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 

Połączenia w zestawy poziome okien z kształtowników aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych 

należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu. 

5.5.2. Zestawy pionowe 



Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową                     

i zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 

ościeżnicami stykających się okien. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do 

robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów wykorzystywanych              w 

tych robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną - 

rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi), 

- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, 

a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy. 

6.2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić. 

- zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 

techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

- zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją techniczną, 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące             

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 

robotach montażowych, 

- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 

przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych                

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 

instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania: 

- podparcia progu ościeżnicy, 

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 

- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 



- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 

technologicznych, 

- obróbek progu drzwi balkonowych, 

- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektowa, Szczegółową Specyfikacja Techniczną wraz                       z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

- jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, według pkt. 5.4. 

Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 ,,Montaż okien i drzwi balkonowych“, wydanie ITB - 2011 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych 

nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 

m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł 

powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym 

ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidłowości regulacji okuć 

- zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między 

tymi elementami. 

Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 

Powierzchnie okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 



- w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy 

na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny 

między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi 

balkonowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,            

a wyniki tych badań porównać Z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie 

i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie                  z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac 

(obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew 

maskujących) 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu me powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać             

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 



- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 

umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej iw pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 

oceny wizualnej 

Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny być 

przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji 

okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi 

balkonowe ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 

funkcjonalności i trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie             

i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu              Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego                     i 

wykonawcy Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych                

z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz 

sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych,                              z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej                       

a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi wg umowy  zawartej  z  wykonawca robót 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 107.2002    Metody badań okien – Badania mechaniczne (oryg.). 

2. PN-EN 41012001   Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i  słonecznych  

właściwości oszklenia. PN-EN 41022001/Ap1I2003   

PN-EN 410'2001/Ap2.2003 

3. PN-EN ISO 717-121999   Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w  budynkach i  

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

PN-EN ISO 717-121999lA1'2008  

4. PN-EN 1026:2001   Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – 

Metoda badania. 

5. PN-EN 1027'2001   Oknai drzwi - Wodoszczelność – Metoda badania 

6. PN-ENV 1187:2004   Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na  dachy. 

PN-ENV 1187:2004/A1:2007  

10.2. Ustawy 

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

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz U. z 2010 r.       

Nr 138, poz 935). 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. 

U z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu              

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

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

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 



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

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

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 

r. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 

r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach 

niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, 

poz. 721). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok. 

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

1990 rok. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami                   i 

rurami spustowymi. 

Inwestor: Urząd Statystyczny w Warszawie, Oddział w Ciechanowie,  

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 

 

Temat: Projekt budowlany  

9. docieplenia ścian i stropu i stropodachu budynku biurowego urzędu statystycznego w 

warszawie, oddział w Ciechanowie  



10. rozbiórki część budynku urzędu statystycznego w warszawie, oddział w Ciechanowie 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

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

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                               

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych styropapą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 

spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45U00000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5 

2. MATERIAŁY 

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

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.i.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

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

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

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

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

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

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 

warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą mającą działanie antykorozyjne                           i 

zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm 

2.2.3 inne blachy płaskie: 

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze                  o 

wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Antracyt. 

2.2.4. Pokrycie dachu: papą, podkładową i wierzchniego krycia, ocieplenie styropapą grubości 22 

cm, współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/m*K ; rynny d-15 cm, systemowe z blachy stalowej 



powlekanej w kolorze obróbek; rury spustowe średnicy d-12 cm z blachy stalowej powlekanej w 

kolorze obróbek. Odwodnienie powierzchniowo na tereny zielone działki. Na połaci dachu 

zamontować systemowe wywiewki kanalizacji sanitarnej oraz systemowe elementy wentylacji 

(wywietrzaki, wyrzutnie itp.) w kolorze jak najbardziej zbliżonym do obróbek. Obróbki przejść z 

blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne 

wykonanie przejść przewodów przez pokrycie. Obróbki blacharskie, w tym również zewnętrzne 

podokienniki, z blachy stalowej powlekanej w kolorze pozostałych obróbek. 

Materiały podstawowe: 

 styropapa grubości  22 cm, laminowane  jednostronnie papą  podkładową, mocowane do 

podłoża: klejem bitumicznym trwale plastycznym; 

 Papa termozgrzewalna modyfikowana grubości min. 5mm na osnowie z włókniny 

poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 

 Roztwór asfaltowy do gruntowania  Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 3 

3 2. Sprzęt do wykonywania robót 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4 

4 2. Transport materiałów: 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  

i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie  

z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 

warstwach  tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 

ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 

zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać  

w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.  

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 

Środki transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany  

w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Do transportu materiałów stosować: 

 Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t 

 Samochód dostawczy 0,9 t. 



Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej 

warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się  

i uszkodzeniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, lat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999. 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 

dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z lat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z lat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 

około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2 Pokrycia ze styropapy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta.  

Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowanych 

jednostronnie papą tzw. styropapą grub. 22 cm na oczyszczonym podłożu. Styropapę układa się 

na oczyszczonym, suchym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem bitumicznym ( zaleca się 

dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego mocowania w strefie 

brzegowej i narożnej połaci dachowej).  

Na tak ułożone płyty zagrzewa się papę termozgrzewalną podkładową odsuwając się od okapu a 

następnie zagrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia grub. min. 5. Konieczny jest 

montaż kominków wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.) 

 

Styropapa o właściwościach nie gorszych niż: 

 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK 

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe od powierzchni czołowych >=0,1 MPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe od powierzchni czołowych po 24 h w +80oC i 

w 20oC >=0,1 MPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe od powierzchni czołowych po 24 h 

przechowywania w wodzie >=0,1 MPa 

 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym >=0,08 MPa 

 Moment oddzierania papy od styropianu >=20 Nmm/mm 



 Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu/pokrycia dachowego na 

oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof (t1) 

 

Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana elastomerami SBS nawierzchniowa grubości 5,4 

mm o parametrach nie gorszych niż:  

 Wytrzymałość na rozciąganie w kier. podłużnym: 1200N/50mm±200N/50mm 

 Wytrzymałość na rozciąganie w kier. poprzecznym: 1000N/50mm±200N/50mm 

 Wydłużenie kierunek podłużny: 60%±20%;   

 Wydłużenie kierunek poprzeczny: 60%±20% 

 Giętkość: -20°C 

 Wodoszczelność w 10 kPa: spełnienie wymagania 

 Odporność na sztuczne starzenie: odporność na spływanie w podwyższonej temp. 

100ºC±10ºC 

 Odporność na obciążenie statyczne: brak perforacji przy 20 kg 

 Odporność na uderzenie : brak perforacji przy h=2000mm-metoda A, h=1500mm metoda 

B 

 Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź: wzdłuż: 350±150N; w poprzek: 350±150N; 

 Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze: 5% wydłużenia 

 Przyczepność posypki: ubytek masy posypki 15%±15%, 

 

 

Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej 

podkładowa grubości 4,7 mm o parametrach nie gorszych niż: 

 osnowa: włóknina poliestrowa 250g/m2 

 maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 900 (+/- 200) 

 maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 700N (+/- 200) 

 wydłużenie wzdłuż: 50% (+/- 10%) 

 wydłużenie w poprzek: 60% (+/- 10%) 

 giętkość w obniżonych temperaturach – 25 C 

 odporność na spływanie +100 C 

 

 

5.3 Obróbki blacharskie 



5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

5.3.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym 

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości 

mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

5.4.4 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach W korytach o przekroju trójkątnym                   i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu 

osadzenia kołnierza wpustu. 

5.4.5 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.4.6 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 

przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.4.7 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.4.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 6121999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-9470111999 i PN-B-

9470221999 

5.4.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607 1999. 

5.4.10. Rynny Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być  - RAL 7024. 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane                      w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

5.4.11 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  powinny być. 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane                      w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie                              z wymaganiami 

normy PN-80IB-10240 p. 4.3.2. 



6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru. 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2 Pokrycia z papy: 

a) Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

 Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

 Ciągłość warstw, 

 Jakość materiałów, 

 Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

 Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

 Równość pokrycia, 

 Szczelność pokrycia. 

b) Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 

są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 

norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - Krycie dachu papą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca 

się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru                      i sprawdzonych 

w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych 

8.2.2 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  

o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania                  w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

8.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie. 

a) podkładu, 



b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu 

8 3.5 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia. 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 

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

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) 

i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4 Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 

przyklejenia papy, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.5.3 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6 Zakończenie odbioru 

8.6.1 Odbioru pokrycia papą potwierdza się. protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności  zgodnie  z zawartą umową na roboty  budowlane .  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 



- PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych 

- PN-89/B‹27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

- PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

- PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka  

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 

podłożu. 

- PN-EN 506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka  

 wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 

- PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka  

wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

- PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka  

wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu 

- PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka  

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 

odpornej na korozję Część 1: Stal 

- PN-EN 508-2 2002  Wyroby do pokryć dachowych Z metalu Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 

odpornej na korozję. Część 2 Aluminium 

- PN-EN 508-3 2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka  

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 

odpornej na korozję Część 3: Stal odporna na korozję. 

- PN-EN 502.2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka  

wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, 

układanych na ciągłym podłożu. 

- PN-EN 5072002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka  

wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym 

podłożu. 

- PN'B-947014999  Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych  

okrągłych. 

- PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania. 

- PN-EN 61211999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podział i  

wymagania. 

- PN-B-9470221999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

- PN-EN 607 1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,  

wymagania i badania. 

 

 PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

 PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-B-27617/A1:1997           Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. 

Wymagania i badania. 

 



10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

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

zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Inwestor: Urząd Statystyczny w Warszawie, Oddział w Ciechanowie,  

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 

 

Temat: Projekt budowlany  

11. docieplenia ścian i stropu i stropodachu budynku biurowego urzędu statystycznego w 

warszawie, oddział w Ciechanowie  

12. rozbiórki część budynku urzędu statystycznego w warszawie, oddział w Ciechanowie 

 

1.2. Przedmiot ST 

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

robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu ze styropianu i wełny 

mineralnej. 

Termoizolacja, której wymagania określone są w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi również 

izolację akustyczną. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i 

akustycznej ze styropianu i wełny mineralnej. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji termicznej. 



1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 

technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także 

zdefiniowanymi poniżej: 

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegające nadmiernemu 

odpływowi ciepła z budynku. 

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi 

ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, 

zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc 

określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 7, pkt. 

1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku 

Termoizolację ze styropianu i wełny mineralnej należy wykonywać na podstawie dokumentacji, 

której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne: Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.6. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 

Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji, będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 

późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, 

powinny mieć 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 



2.2.1. Materiały podstawowe 

Izolacje termiczne: 

 ściany zewnętrzne części nadziemnej - styropian gr. 16 cm (λ=0,036 W/mK) mocowany do 

ściany na klej oraz kołki plastikowe (5 szt./m2 - elewacja pokryta tynkiem 

cienkowarstwowym silikonowym) pod tynk cienkowarstwowy nałożyć masę zbrojąca plus 2 

siatki PCV. 

 izolacja stropodachu – wełna mineralna grubości 22 cm (λ=0,036 W/mK); 

 poddasze – wełna mineralna grubości 22 cm (λ=0,036 W/mK); 

 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych zalicza się  

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni 

otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1 mi powierzchni 

stropodachu - przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, zgodnie z dokumentacją 

projektową, uzupełniającą wentylację np., poprzez zastosowanie dodatkowych kominków 

wentylacyjnych), 

- materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. ,,korki" betonowe z betonu C12/15 i 

klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

- papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i odtworzenia 

fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów technologicznych, 

- elastyczny uszczelniacz dekarski, gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy 

termozgrzewalnej. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 

producenta i odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm bądź aprobat technicznych. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji ze styropianu 

Materiały i wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej 

bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów stosowanych do wykonywania robót izolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi | sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub stropodachu. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta styropianu. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego lub wodnego. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bądź 

stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, 

zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. 

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych z wełny mineralnej 

Prace termoizolacyjne ze styropianu powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji ze styropianu 

Termoizolacja ze styropianu powinna spełniać następujące wymagania: 

 Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (d8) 

określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej 

termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm, 

 Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni, 

 Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji 



Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego 

opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy o ile 

jest prowadzony lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółowe] Specyfikacji Technicznej, a także 

odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie. 

a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 

b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub 

prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a 

następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest 

prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, 

instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 

- prawidłowości wykonania termoizolacji. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych ze styropianu 

Termoizolacje określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z 

dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się: 

- z pomiaru w naturze, 

w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane 

większe od 1 m2. 



8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach 

nieużytkowych są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc 

odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania 

wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac 

termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych 

nie powinien być odebrany W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4) 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektowa. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i 

oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)". 



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,  

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie na podstawie umowy z Wykonawcą robót.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1.  PN-EN ISO 6946:2008   Komponenty budowlane i elementy budynku 

- Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła - Metoda obliczania. 

2.  PN-EN ISO 10456:2009   Materiały i wyroby budowlane - Właściwości 

PN-EN ISO 10456:2009/AC.2010 cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne 

wartości obliczeniowe i procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych. 

3 PN-EN 12524:2003    Materiały i wyroby budowlane - Właściwości 

cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne 

wartości obliczeniowe. 

4.  PN-EN ISO 13789:2008   Cieplne właściwości użytkowe budynków - 

Współczynniki przenoszenia ciepła przez 

przenikanie i wentylację - Metoda obliczania. 

5.  PN-EN ISO 13788:2003   Cieplno-wilgotnościowe właściwości 

komponentów budowlanych i elementów 

budynku - Temperatura powierzchni 

wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i 

kondensacja między warstwowa - Metody 

obliczania. 

6.  PN-EN ISO 717-2:1999   Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej 

PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych - Izolacyjność od 

dźwięków uderzeniowych. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r 0 systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 

138, poz 935). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 223, poz. 1459 z późniejszymi zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

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

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

2004 r Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

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

120, poz. 1126). 

 


