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UWAGA! 

WSZELKIE USTALENIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
POLEGAJĄ POD ZAPISY UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z ZASTRZEŻENIEM IŻ MUSZĄ BYĆ ZGODNE POD 
WZGLĘDEM TECHNICZNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO. UMOWA O 
ROBOTY BUDOWLANE MA CHARAKTER NADRZĘDNY. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI  
TECHNICZNEJWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPORZĄDZONEJ DLA DOKUMENTACJI 
PRZETARGOWEJ WYMAGAJĄ PISEMNEJ AKCEPTACJI INSPEKTORÓW NADZORU I ZARZĄDZAJĄCEGO UMOWĄ. 



 

  

ZESTAWIENIE 

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt:  TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI MIEJSKIEGO  
CENTRUM  MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI   ŁÓDŹ  UL. 
ODRZAŃSKA 29 DZ.  NR  EWID. 325/3, 323/14, OBRĘB  G – 23   .   

 
  

 

 

STWiORB   - WYMAGANIA OGÓLNE 

Szczegółowe specyfikacje techniczne :  

  

kod CPV 45000000-7

  

SST-1   BETONOWANIE, ZBROJENIE            kod   CPV  45262300-4 

SST-2  DOCIEPLENIA                         kod CPV  45410000-4 

SST- 3 ROBOTY POKRYWCZE             kod CPV 45261000-4 

SST- 4 KONSTRUKCJE STALOWE            kod CPV  45223100-7 

SST-5 ROBOTY MUROWE              kod CPV 45262500-6 

SST- 6 ROBOTY DROGOWE             kod CPV 45000000-7 
SST-7 ROBOTY ZIEMNE             kod CPV 45111200-2  

SST-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE              kod CPV 45111300-1 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

 
 

STWiORB - wymagania ogólne  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji:  
 

 TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI 
MIEJSKIEGO  CENTRUM  MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI   

ŁÓDŹ  UL. ODRZAŃSKA 29 DZ.  NR  EWID. 325/3, 323/14, OBRĘB  
G – 10   .  

Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE

 



 

  

1     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST i zakres robót obj ętych ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. 

Do prac tymczasowych zalicza się : 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-

magazynowe), 

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktów 

wykorzystania, 

- oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń pracowniczych, 

- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

- przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- zabezpieczenie robót i materiałów przed woda opadową 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz 
zanieczyszczeń wynikających z robot prowadzoncyh przez wykonanwcę, 
- działanie ochronne zgodne z warukami BHP. 

1.2. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.2.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

α) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

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

χ) obiekt małej architektury;  

 

1.2.2. 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. 

1.2.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek  o   zabudowie   bliźniaczej,   szeregowej   lub   
grupowej,   służący  zaspokajaniu   potrzeb mieszkaniowych,   stanowiący   
konstrukcyjnie   samodzielną   całość,   w   którym   dopuszcza   się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 

1.2.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle  ziemne,   
obronne   (fortyfikacje),   ochronne,   hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

1.2.5. obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 



 

  

szczególności:  

 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

 

1.2.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego  użytkowania w okresie  krótszym  od jego 
trwałości technicznej,   przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,  przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.2.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 

1.2.8. robotach   budowlanych  -  należy  przez to  rozumieć  budowę,   a  także  prace   
polegające   na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.2.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych   polegających   na  odtworzeniu  stanu   
pierwotnego,   a   nie  stanowiących   bieżącej konserwacji. 

1.2.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

1.2.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.2.12. 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. 

1.2.13. pozwoleniu  na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.2.14. 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. 

1.2.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.2.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 

α) obronności lub bezpieczeństwa państwa,  będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

β) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

 

1.2.17. aprobacie   technicznej   -   należy   przez   to   rozumieć   pozytywną   ocenę   
techniczną  wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.2.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego  nadzoru  budowlanego, stosownie do 
ich właściwości  określonych w rozdziale 8. 



 

  

1.2.19. 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. 

1.2.20. 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.). 

1.2.21. 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. 

1.2.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

1.2.23. 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. 

1.2.24. 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. 

1.2.25. 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. 

1.2.26. 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. 

1.2.27. 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. 

1.2.28. 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. 

1.2.29. 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. 

1.2.30. 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. 

1.2.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.2.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 

1.2.33. 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. 

1.2.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 



 

  

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.2.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 

1.2.36. 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. 

1.2.37. 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. 

1.2.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

1.2.39. 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. 

1.2.40. 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 i odbioru robót  budowlanych,   
z   wyliczeniem   i   zestawieniem   ilości   jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych. 

1.2.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.2.42. 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. 

1.2.43. 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). 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.1.     Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 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. 



 

  

Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek . 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na rysunku 
wielko ści liczbowe wymiarów s ą 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. 

1.3.2. 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 i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.3.3. 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: 

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

β) 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. 

1.3.4. Ochrona przeciwpo żarowa  
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. 

1.5.5. Ochrona własno ści 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. 

1.5.6. Ograniczenie obci ążeń 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. 

1.5.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. 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. 

1.5.9. Stosowanie si ę 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. 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. 

2.2. Wymagania dotycz ące zastosowania materiałów  

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. 

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. 

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. 

4 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące 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 dotycz ące 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. 

5.2. 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. 

5.2.  Dokumenty 

budowy 5.2.1. 

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 przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• 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. 

5.2.2. 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. 

6     ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji 



 

  

6.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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. 

6.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i 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. 
6.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

6.4.1. 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. 

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 projektową 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. 

6.4.2. 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. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2. protokoły odbiorów częściowych, 

3. dziennik budowy (oryginał), 

4. deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   wbudowanych   materiałów,   
certyfikaty   na   znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 



 

  

stwierdzi ich wykonanie. 

6.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

7     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

7.2. Wynagrodzenie ryczałtowe robót b ędzie obejmowa ć: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 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 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). 

8.2. Rozporz ądzenia  

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 
 

8.3. 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. 

 



 

  

 

 

SST-1 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa inwestycji: 

 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI MIEJSKIEGO  
CENTRUM  MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI   ŁÓDŹ  UL. 

ODRZAŃSKA 29 DZ.  NR  EWID. 325/3, 323/14, OBRĘB  G – 10   . 

 

Kod 45262300-4 - BETONOWANIE  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 



 

 

1     WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót betonowych i żelbetowych 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

ZAKRES ROBÓT: 

− Elementy żelbetowe schodów  i podestów żelbetowych zewnętrznych 

− fundamenty 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.5. 

2.    MATERIAŁY  

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

CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 2. 

2.2. Zalecane materiały do wykonania robót: 

- beton zwykły z kruszywa naturalnego C-20/25(B-25), 

- piasek do zapraw, 

- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl.lll, 

- siatka zbrojarska z prętów 6 mm o oczkach 10x10 cm, 

- cement portlandzki zwykły bez dodatków, 

- gwoździe budowlane, 

- stal zbrojeniowe żebrowana i gładka 

- elementy systemowe stropu gęstożebrowego 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt używany przy przygotowaniu mieszanki betonowej powinien spełniać wymagania obowiązujące 

w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wymagania. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 



 

 

4 TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7 

„WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 4. 

5     WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 5. 

5.1. Zalecenia ogólne wykonania robót betonowych 

Przed przystąpieniem do betonowania należy wykonać wszystkie roboty poprzedzające betonowanie, 

a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, 

- ułożenie siatki zbrojarskiej z prętów stalowych, 

- sprawdzenie  gotowości  sprzętu   (betoniarka  i   pojemniki  do   podawania   betonu)  do  prowadzenia 

betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

5.1.1. Podawanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. 

5.1.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszan ki betonowej i wi ązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowuj 

ąc warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 

miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.1.3. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.1.4. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 



 

 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.2. Deskowanie i zbrojenie  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

Przygotowanie i montaż zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042. Jak zbrojenie 

wylewek na kominach zastosować należy gotowe siatki zbrojarskie wykonane ze stali gładkiej o śrenicy 

prętów równej 6 mm. 

6     ODBIÓR ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 8. 

6.2. Tolerancja wykonania robót betonowych: 

- dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm do 

2 mm.w zależności od klasy tolerancji, 

- dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie 

powinny być większe niż 7 mm do 4 mm w zależności od klasy tolerancji, 

- dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie powinny byc 

większe niż 15 mm do 10 mm w zależności od klasy tolerancji. 

7. WARUNKI PŁATNO ŚCI 

7.1. Ogólne zasady płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "WARUNKI OGÓLNE" pkt.7 

7.2. Zasady rozliczenia i płatno ści za wykonane roboty s ą określone w umowie. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1.   . Normy  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje   z   drewna   i    materiałów   drewnopodobnych.    Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 



 

 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

i badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 

zapewnienie jakości. 

8.2.    Inne  

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

-240/82 Instrukcja   zabezpieczenia    przed    korozją   konstrukcji    betonowych    i 

żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1     WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganiadotyczące wykonania i 

odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych, docieplenie dachu 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2. 

 

Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  

IZOLACJE CIEPLNE 

Ocieplenie ścian fundamentowych –styropian ekstrudowany  

Ocieplenie ścian zewnętrznych –styropian  

 

1.3. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podło że – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntuj ący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 

redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klej ąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. 

Systemowe elementy uzupełniaj ące – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych 

BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.5. Dokumentacja robót elewacyjnych  

Dokumentację robót elewacyjnych stanowią: 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

Zmianami),  

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 

r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

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

zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania 

wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie przedmiaru robót i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla przedmiotu zamówienia. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe 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 

– 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, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe 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”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 

producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał(na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 

klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
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mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 

klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 

zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych –wełna mineralna gr.12cm 

Ocieplenie stropodachu -  styropian ekstrudowany (polistyren) 20 cm  

Ocieplenie fundamentów - styropian ekstrudowany (polistyren) 8 cm  

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

– kołki rozporowe – wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) z 

rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 

termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 

izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 

zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały 

do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie na kolor brązowy (strefa cokołowa) i kolor 

jasny żółty-piaskowy(ściany powyżej cokołu), oraz w pomiędzy oknami  kolor pomarańczowy. Grubości i 

faktury powierzchni – 3 mm faktura nakrapiana, 

2.2.8. Elementy systemowe 

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 

dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 

ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 

itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z 

innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 

elewacyjnymi, 

− pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, 

2.2.9. Elewacja z paneli bazaltowych  

Elewacja na części budynku została zaprojektowana, jako wentylowana z okładziną z paneli bazaltowych w 
systemie NRO. Panele w kolorze antracyt, mocowane są w układzie pionowym na konstrukcji aluminiowej. 
Wymiary profili aluminiowych zgodne z wytycznymi Producenta dla całego systemu elewacji wentylowanej.   
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Ściana budynku ocieplona jest wełna mineralną o grubości 12 cm wraz z zastosowaniem folii 
wiatroizolacyjnej. Między wełną mineralną, a okładziną zewnętrzną bazaltową znajduje się pustka 
powietrzna, zalecana - 60 mm. 
 
Uwaga! 
W celu zagwarantowania jakości oraz zachowania odpowiedniej technologii zaleca się wykonanie danej 

elewacji przez firmę posiadającą certyfikat prefabrykacji i montażu elewacji wentylowanych. 

 

2.3.Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 

systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 

odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) 

dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w 

oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty 

Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

 

2.4.Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

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

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

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

 

2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do  robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i 

transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000 – 7, pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 

mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 

pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 

szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 

powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów  

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy 

przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 

rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 
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5.2. Prace przygotowawcze.  

Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontować rusztowania 

stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku rusztowań wiszących należy przymocować osłony ze styropianu tak, 

aby przy zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy. 

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.  

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie, a w razie potrzeby 

naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejanie próbek styropianu. 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o 

wymiarach 10 x 10 cm.  

Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o gr. ok. 10 mm, a następnie 

przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. 

Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 

przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 

powierzchni ściany wraz z warstwą klejącą, oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone. 

W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnie ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać 

ponownie próbę przyklejania styropianu. 

Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki 

tworzywowe do mocowania styropianu w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę. Jeżeli rozerwanie nastąpi na 

spoinie klejonej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 

5.4. Sprawdzenie skuteczno ści mocowania mechanicznego.  

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 - 

6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w 

świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

5.5. Przygotowanie klejów i mas klej ących.  

Przygotowanie klejów i mas klejących wykonywać wg wytycznych producenta. 

5.6. Przyklejanie płyt styropianowych.  

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty 

styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie niższa od 5°C. Do 

przyklejenia płyt styropianowych należy stosować systemowe kleje i masy klejące. Masę klejącą należy nakładać na 

płycie styropianowej na obrzeżach, pasami o szerokości 3 - 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 

około 8 cm. Pasma należy nadkładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części 

płyty styropianowej należy nałożyć 10 - 12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na płytach o mniejszych 

wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezpośrednio 

przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania 

równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca 

wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych 

po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy 

ją oderwać i odcisnąć do powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin. 

Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 

mm należy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu 

większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować 
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packami o długości około 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między 

płytami styropianowymi oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu maską klejącą. Zużycie masy 

klejącej do przyklejania płyt styropianowych do podłoża z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi około 

6 kg/m2, a do podłoża z fakturą grysowa około 8 kg/m2. 

5.7. Mocowanie płyt styropianowych za pomoc ą łączników mechanicznych.  

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych wg p.2.3. zgodnie z zasadami 

określonymi w odpowiednich świadectwach ITB dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. 

Zewnętrzne części łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. 

5.8. Przyklejanie tkaniny zbroj ącej. 

Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynków metodą 

„lekką" powinna odpowiadać wymaganiom określonym w p.2.3. Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można 

rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza ni niższej 5°C i nie wyższej niż 25 °C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 

24 godzin to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Do 

przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące systemowe. Masę klejącą należy nanosić na 

powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o gr. ok. 3 mm rozpoczynając od górny ściany pasami pionowymi 

o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca 

rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub 

drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w maskę klejącą. Następnie na powierzchnie 

przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę klejącą o gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. 

Przy nadkładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy 

pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna 

wykazywać sfałdowania, powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na 

zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. 

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej 

ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie 

bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może 

być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szer. ok. 15 cm. W taki 

sposób należy również wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach 

pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich 

kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. 

Dwie warstwy tkaniny należy naklejać na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i balkonowych w przypadku 

braku kątowników wzmacniających. Na narożnikach tych należy przykleić do styropianu paski tkaniny o szerokości 

20 cm, a następnie przykleić tkaninę właściwą. Obie warstwy tkanin należy naklejać na płytach styropianowych w 

sposób opisany wyżej, przy czym drugą warstwę tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej 

warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 

mm. 

 

5.10.1. Ocieplanie ścian na naro żnikach.  

Narożniki budynku należy okleić płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt 

styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach narożników. 
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Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2 m od poziomu terenu, należy stosować 

kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero 

wówczas naklejać tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległa z 

każdej strony narożnika. 

5.10.2. Ocieplanie o ścieży okiennych i drzwiowych.  

Do ocieplania ościeży   okiennych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie  mniejszej niż 3 cm. 

Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżnicami należy usunąć i całą powierzchnie ościeży dokładnie oczyścić z 

kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw 

przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywiniecie ich na ocieplenie ościeża. Następnie na całej 

powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby 

przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża. Jeżeli 

ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe zgodnie z 

rysunkiem. Z kolei należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżu, a następnie 

nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny 

np. silikonowy. Ocieplenie ościeży poziomych dolnych najczęściej nie jest możliwe z powodu braku miejsca na 

przyklejenie styropianu. 

Dolne ościeże pozostawia się w takim przypadku nieocieplone, ale należy przykleić na nim tkaninę zbrojącą i 

wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4,0 cm. 

Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien 

być podcięty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojąca powinna być położona na blachę. Styki podokienników z 

ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie 

podokiennikiem w czasie jego przybijania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych  

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podło ża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. 

oraz 5.4. niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 

robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
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6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 

większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 

przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

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

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy 

na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 

ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy 

przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 

warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 

elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 

pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Obowiązują także wymagania: 
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– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 

większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe 

niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 

wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podan o w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar owania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 

górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 

gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 

gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.W przypadku pozytywnego wyniku 

badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 

rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) 

należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich 

wykonaniu badania należy powtórzyć. 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 cz ęściowy  

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. 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 (ko ńcowy)  

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

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana 
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przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

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

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, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 

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

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być 

odebrane, 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 

roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 

rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

ocieplenia, 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 usunięcia 

wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 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 ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia 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 oceny 

wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 



 

32 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. 7.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 

45000000-7 pkt.7. 

Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót. 

. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy  

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. 

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

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

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

zmianami). 

– 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. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 

dnia 12 maja 2004 r.). 

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 

2002 r. 

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.  

– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania 

warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwoogólne część 4, 

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 

Tynki, ITB 2003 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
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 SST-3
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji:  

 
 TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI MIEJSKIEGO  CENTRUM  

MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI   ŁÓDŹ  UL. ODRZAŃSKA 29 DZ.  NR  
EWID. 325/3, 323/14, OBRĘB  G – 10   . 

Kod CPV 45261000-4 
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

ORAZ PODOBNE ROBOTY  

 



 

 

1     WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych i orynnowania. 

1.1. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót:  

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

- docieplenie połaci styropapą gr 12 cm 

- pokrycie folią paroizolacyjna 

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

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

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

CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.5. 

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w STWiORB 

Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 2  

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

- 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. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

Zalecane materiały do zastosowania przy wykonywaniu robót: 



 

 

- papa termozgrzewalna podkladowa i nawierzchniowa, 

- styropapa gr 16 cm 

- abizol, 

- rynny dachowe   150 mm,  

- uchwyty rynnowe 150 mm, 

- złączki rynnowe 150 mm,  

- narożniki rynnowe  150 mm,  

- kolanko spustowe. 

- pokrycie folią  

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

3     SPRZĘT 

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA 

OGÓLNE" pkt 3 

  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 

a jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4 TRANSPORT 

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   STWiORB      Kod   CPV   45000000-7 

„WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 4 

Transport materiałów:  

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i  zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy trapezowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. 

Przy  za-  i  wyładunku   oraz  przewozie   na  środkach  transportowych   należy  przestrzegać   przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

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

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  



 

 

W związku z brakiem możliwości dokonania odkrywek na etapie projektowania, nieznany jest stan 

techniczny warstw spadkowych dachu, należy po zerwaniu istniejącego pokrycia papowego ocenić stan 

techniczny wylewek cementowych spadkowych. Ocena należy do projektanta lub inspektora nadzoru, 

decyzję ostateczną podejmuje Inwestor. 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 

wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równość płaszczyzny połaci z łat na co najmniej 3 metrach powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 

powierzchnią 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), 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Pokrycia z papy termozgrzewalnej  

Stosowana na pokrycie papa termozgrzewalna – nawierzchniowa; 

powinna odpowiadać Patentowi Europejskiemu Nr EP 1 058 621 B1 

Przed przystąpieniem do klejenia   należy sprawdzić istniejące podłoże. 

Jeżeli na pozostawionym podłożu z  występują nierówności  należy; 

- w przypadku nierówności podłoża do 1cm na odcinku co najmniej 2m należy, powierzchnię wyrównać 

papą zgrzewalną podkładową. [Tą sytuację należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru – jako kwalifikację 

robót zanikających.] Powierzchnię istniejącej papy należy przesmarować masą asfaltową. Arkusze papy 

należy łączyć ze sobą na zakłady; podłużny 10cm, poprzeczny 12 – 15cm. Zakłady każdej następnej 

warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej (poziome o ½, pionowe o 

50% długości arkusza. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas 

opadów atmosferycznych i silnym wietrze. 

Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy pod 

kątem 45 0. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 

przestrzegać następujących zasad; 

 a/ palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej. 

b/ w celu uniknięcia zniszczenia papy (zmarszczenia, przepalenie – osłabienie wytrzymałości, zmiana 

grubości papy) działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle 

przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia 

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 

przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając 

wałka dociskowego. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. W 

założeniach obmiaru robót przyjęto ułożenie papy w krawędziach zewnętrznych obróbki blacharskiej pasa 

nadrynnowego. Obróbkę blacharską, do której będzie klejona papa zgrzewalna – należy posmarować 

lepikiem i odczekać aż do jego wyschnięcia a następnie zgrzewać papę.  Obróbki z papy przy kominach 

należy przy górnej krawędzi umocować listwą aluminiową i uszczelnić masą silikonową. 



 

 

Powierzchnie czapek kominowych należy zaizolować masą asfaltową na zimno. 

5.4. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk grubości od 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

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. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

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

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 

powierzchni dachu.  

5.6. Docieplenie stropodachu  

 Docieplenie dachów styropapą  o gr. 12 cm. 

6         ODBIÓR ROBOT  

Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową. 

Odbiór podkładu  

- Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości płaszczyzny połaci z łat na co najmniej 3 krokwiach należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 

spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

6.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

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. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podkładu, 

jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania pokrycia, 

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 



 

 

  e)  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

6.3.6. Odbiór   końcowy   polega   na   dokładnym   sprawdzeniu   stanu   wykonanego   pokrycia   i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

6.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien powinien obejmo wać: 

6.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie   mocowania   obróbek     z  blachy  przy   montażu   obróbki   gzymsu; sprawdzenie 

mocowania obróbek z blachy do ścian kominów, do ścianek wyłazu dachowego, 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z rynnami i z przewodami kanalizacyjnymi. 

6.5. Zakończenie odbioru  

6.5.1. Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników przeprowadzonego sprawdzenia prawidłowości wykonania robót opisanych w punkcie 

6.3 i w pukcie 6.4. 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

7 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 

pkt.7. 

8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-EN 505:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

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-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

8.2. 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.

 



 

 

 
SST-4

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

 
 

  
 

 TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI MIEJSKIEGO  CENTRUM  
MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI   ŁÓDŹ  UL. ODRZAŃSKA 29 DZ.  NR  

EWID. 325/3, 323/14, OBRĘB  G – 10   . 

 

Kod CPV 45223100-7  
 

KONSTRUKCJE STALOWE 



 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

stalowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 

zgodnie z pkt. 1.1.  

− montaż balustrad stalowych 

− montaż konstrukcji wsporczych 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne  

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

ogólne” pkt 2.  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom norm:  

1 PN-EN 10020:2003  

2 PN-EN 10027-1:1994  

3 PN-EN 10027-2:1994  

4 PN-EN10021:1997  

5 PN-EN10079:1996  

6 PN-EN10204+AK:1997  

7 PN-90/H-01103  

8 PN-87/H-01104  

9 PN-88/H-01105  

 

Wyroby walcowane – kształtowniki:  

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-

93452:1997, PN-EN 10024:1998,  

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,  

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-

EN 10056-2:1998/Ap2003,  

- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.  

Wyroby walcowane – blachy  

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  



 

 

- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325.  

Łączniki  

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-

82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-

77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039  

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a 

ponadto:  

- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430  

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-

67/M-69356.  

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały 

nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 

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

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

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

grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” 

pkt.4.  

4.2. Wymagania szczegółowe  

Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji 

powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny 

być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być 

zabezpieczone przed zagubieniem.  Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń 

mechanicznych.  Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i 

wyładunku należy:  

- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych 

odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  



 

 

- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z 

ostrymi krawędziami elementów,  

- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; 

zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

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

Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać zewnętrznej 

kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia.  

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji 

technicznej.  Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu należy przed zmagazynowaniem 

prostować na zimno bądź na gorąco. Podstawowe elementy prostuje się na zimno. Podgrzewać 

należy obszar 1,5-2 razy większy od odkształconego.  

Obróbka.  

Na obróbkę materiału składają się czynności:  

- cięcie,  

- wykonanie otworów na śruby,  

- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe  

- gięcie elementów,  

- pasowanie elementów.  

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań 

normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru 

przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających 

brzegów styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN 

ISO913:2002.  

Malowanie.  

Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w 

dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania 

powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa niż +5ºC .  

Montaż konstrukcji stalowej  

Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a temperatura nie 

niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska 

spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, 

farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny 

posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub 

wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być 

obrobione mechanicznie.  

Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999  

- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,  

- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2  

 



 

 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 

odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać 

klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, 

ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.  

Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać 

się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  

Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i 

PN-9/S-10050.  

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

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

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 

jakość robót.  

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

Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały.  

W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor 

Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej 

jakości materiałów.  

Kontrola połączeń spawanych  

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  

- kontrola wstępna,  

- kontrola podczas spawania,  

- kontrola wykonanych połączeń.  

Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz,  

- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  

- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  

Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane 

musza być wycięte i ponownie założone.  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz 

asortyment stosowanych materiałów.  

 

Kontrola obejmuje:  

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  

- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez 

wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie.  



 

 

- roboty montażowe  

- kontrola zachowania warunków bhp.  

 

Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych.  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

1) Polską Normą  

2) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją.  

 

7.OBMIAR ROBÓT  

Zasady ogólne 

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

Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

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

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki.  

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych  

dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Normy  

 

.1 PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  

.2 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  



 

 

.3 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  

.4 PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  

.5 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  

�� PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  

�� PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  

�� PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

�� PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

�� PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.  

�� PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  

�� PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  

�	 PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy.  

�
 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary.  

��� PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.  

��� PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  

��� PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  

��� PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

 

 
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI MIEJSKIEGO  CENTRUM  
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Kod 45262500-6 – Roboty murowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych i betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu wykonanie 

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

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

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być gładkie, trwałe, nienasiąkliwe - odporne na 

wilgoć oraz łatwe do czyszczenia, mycia i odkażania. Połączenia wklęsłe ścian oraz ścian z posadzką zaokrąglić. 

Wszystkie narożniki wypukłe oraz ściany na drogach wzmożonego ruchu zabezpieczyć odbojami aby uniknąć ich 

uszkodzeniu.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2. Wyroby : 

2.2.1. Bloczki betonowe  

• Bloczki powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

• Powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach długość 25cm, szerokość 25cm, wysokość 

12cm 

• muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa  

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050 :1996. 

• Masa 4,0H5kg. 

• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 15MPa. 

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa. 

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 

rozpadła się na 

kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających 

powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

■ 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 

■ 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 



 

 

■ 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.4. Pustaki ceramiczne  

■ Bloczki powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

■ muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa  

2.2.5. Pustaki wentylacyjne.  

■ Pustaki ceramiczne o wym 19x19 cm powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

■ muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo -  wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 

objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

Cement: Ciasto wapienne: Piasek: 

1 1 6 
1 1 7 

1 1,7 5 
Cement: wapienne hydratyzowane: Piasek: 

1 1 6 

1 1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

 

Cement: Ciasto wapienne: Piasek: 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 
Cement: wapienne hydratyzowane: Piasek: 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczanie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  



 

 

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

• W pierwszej kolejności należy wykonywa mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzepią zazębione końcowe. 

• Cegły układane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu.   Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

• Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mury z cegły pełnej. 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych  

• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 

minimalna 10mm, 

• 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 

zapraw spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-MOmm. 

5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 

się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzepią zazębione boczne. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 6.1. Materiały  ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności  klasy oznaczonej  na cegłach z zamówieniem  i  wymaganiami  

stawianymi  w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

 - liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy  



 

 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury 

spoinowe 

mury 

niespoinowe 

1 2 3 4 
1.         Zwichrowania i skrzywienia:  

na 1 metr długości • 

na całej powierzchni 

3 

10 

6 20 

2.         Odchylenia od pionu:                                     

• na wysokości 1 metra                           

• na wysokości kondygnacji                   

• na całej wysokości: 

 

3  

6 

20 

 

6 10 30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu:   

 •     na 1 metr długości 

 •     na całej powierzchni: 

1 

15 

2 

30 
4. Odchylenia górnej warstwy od 

poziomu:                                                       

•     na 1 metr długości                            

•     na całej powierzchni: 

 

 

1 

10 

 

 

2 20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: •    

 do 100cm            szerokość wysokość 

 ponad 100cm       szerokość: wysokość: 

 

 

+6;-3    +15;-1 

+10;-5   +15;-10 

 

 

+6;-3   +15;-10 +10; 

-5   +15;-10 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 



 

 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem  udynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót  zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 

pkt.7. 

Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót. 

• . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne. 

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

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

PN-B-30000:1990. Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami. 

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

PN-97/B-30003. Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020. Wapno. 

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259. Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa inwestycji:  
 
 
 

 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI MIEJSKIEGO  CENTRUM  
MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI   ŁÓDŹ  UL. ODRZAŃSKA 29 DZ.  NR  

EWID. 325/3, 323/14, OBRĘB  G – 10   . 

Kod CPV 47000000-1 ROBOTY 

DROGOWE



 

 

1.     Wprowadzenie 
1.1    Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania   robót 
drogowych . 
 
1.2     Zakres stosowania 
Specyfikacja    techniczna    stanowi    integralną    część    dokumentów    przetargowych   i 
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3    Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót obejmuje: 
- Ciągi pieszo-jezdne i parkingi z kostki brukowej .. 
 
2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Ogólnej. 
 
2.1 Cement 
Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-197-1:2002. 
 
2.2 Woda 
Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania 
PN-88/B-3225O, 
 
2.3 Piasek, żwir, tłuczeń 
Kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania: 
zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 %  
zawartość części organicznych - poniżej 1 % wskaźnik piaskowy od 20 + 50 (WP), kruszywo 
kamienne 5÷40 mm 
 
2.4 Beton 
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa, zgodny z PN-
88/B-6250. 
 
2.5    Elementy betonowe i kamienne 
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 
drogowego, klasa wytrzymałości „50"; gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą 
Aprobatą Techniczną (IBDiM), nasiąkliwość poniżej 5% : 
kostka granitowa 8x8x10 cm wg projektu projektu,  
krawężnik 15x30x100. 
 
3 Sprzęt i transport 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzęt: spycharka gąsienicowa lub 
kołował 00 + 150 kM, koparka samobieżna 0,25 + 0,6 m , zagęszczarka płytowa, lekka, samochody 
ciężarowe 10 - 16 t żuraw samojezdny 10 - 201 
 
4    Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
Budowa nawierzchni chodników i placu. 
 
Nawierzchnia: 
Zaprojektowano   opsakę z kostki betonowej: 
 
-warstwa ścieralna-kostka betonowa - 8cm 
-podsypka cem-piaskowa 1:4 - 3cm 
Parametry dróg na terenie:  
- przekrój uliczny ograniczony krawężnikami betonowymi 15x 30 cm; 



 

 

- spadek poprzeczny jednostronny  2%; 
− szerokość w krawężnikach 4 m; 
−  

Zaprojektowano obrzeża betonowe w kolorze grafitowym o wymiarach 8x30x100cm  
 
5 Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
5.1     Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych, 
 
5.2     Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W    czasie    robót    Wykonawca     powinien     prowadzić     systematyczne     badania kontrolne, w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Nierówności profilowanego i 
zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy. 
 
6 Inspekcje, Próby końcowe 
Ogólne wymagania w zakresie Przejęcia Robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
7 Przepisy związane 
Normy 
PN-B-11111:1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Żwir i 
mieszanka.  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-02204:1997       Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-74/S-96017 Drogi   samochodowe.    Nawierzchnie   z   płyt   betonowych   j 
kamienno-betonowych. 
BN-80/6775-03/01      Prefabrykaty   budowlane  z  betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04      Prefabrykaty   budowlane  z   betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
Inne przepisy 
1.   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa inwestycji:  

 
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI MIEJSKIEGO  CENTRUM  

MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI   ŁÓDŹ  UL. ODRZAŃSKA 29 DZ.  NR  
EWID. 325/3, 323/14, OBRĘB  G – 10   . 

 

 
Kod CPV 45111200  

 
ROBOTY ZIEMNE 



 

 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

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

ziemnych . 

1.2. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

budynku gospodarczo-garażowego i obejmują: 

1. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy, 

 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu  do wykonania zasypki  lub  nasypów,  położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

Dokop - miejsce  pozyskania gruntu   do wykonania zasypki  wykopu  fundamentowego  lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

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. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 

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

umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu  do zasypek.  Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren  budowy tylko 
Wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 



 

 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 

inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3 SPRZĘT 

3.1.  Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwo-ścią korzystania z 

następującego sprzętu do: 

■ odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 

■ jednoczesnego  wydobywania   i   przemieszczania  gruntów   (spycharki,   zgarniarki,   równiarki,   urządzenia   

do 

hydromechanizacji itp.), 

■ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

■ sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4 TRANSPORT 

4.1.  Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

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

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

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



 

 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

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

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

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

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skut-ki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 

wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez 

nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 

10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

5.4. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. 

W   czasie    robót   ziemnych    należy   zachować    odpowiedni    spadek   podłużny    rowków   

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,  należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  



 

 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.1.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  

6.2.1.      Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3  

 

Lp.  Badana cecha  Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiar ów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 20 m 2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 

punktach wątpliwych 

6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 

6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.2.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o więcej  niż  10% wartości  

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.2.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.2.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +10 cm. 

6.3.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 



 

 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady okre ślania ilo ści robót  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 

jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 

uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować 

w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

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

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary  będą  przeprowadzone   przed   częściowym   lub   ostatecznym   odbiorem   odcinków   robót,   a  

także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

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

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. PODSTAWA PtATNO ŚCI 
8.1. Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
8.2. Zasady rozliczania płatno ści  

83. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 pkt.7. 

Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy  

PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452        Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493        Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050        Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

8.2. Inne dokumenty  



 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.  1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] 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). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 



 

 

SST- 8 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Nazwa inwestycji:  

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  PRZYCHODNI MIEJSKIEGO  CENTRUM  

MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI   ŁÓDŹ  UL. ODRZAŃSKA 29 DZ.  NR  

EWID. 325/3, 323/14, OBRĘB  G – 10   

 

 

 

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE



 

 

1     WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

ZAKRES ROBÓT:  
− rozbiórka budynku gospodarczego 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych "WYMAGANIA OGÓLNE w punkcie 1.4. 

2.    MATERIAŁY  

■ Ogólne wymagania dotyczące materiałów wykorzystywanych przy wykonywaniu robót budowlanych 
określone są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "WYMAGANIA 
OGÓLNE" w punkcie 2. 

3 SPRZĘT 
• Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE". 
• Sprzęt zalecany do wykonania robót rozbiórkowych oraz drobne narzędzia:  

 

1. młot udarowy, 
2. szlifierka kątowa, 
3. drobne narzędzia: młotek, przecinak, obcęgi 

4 TRANSPORT 
• Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4. w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE". 
• Transport materiałów z rozbiórki 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiałów, 
jego objętości i załadunku oraz odległości transportu. 

Wybór środków transportu należy do wykonawcy robót rozbiórkowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

• Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 5 STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE" 
5.2. Roboty towarzyszące 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 
- wykonanie prac porządkowych, 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 
nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

6 ODBIÓR ROBÓT  

• Rodzaje odbioru robot, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy i odbiór 
ostateczny (końcowy) podano w    pkt. 6. w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE".Odbiór robót 
rozbiórkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodności dokonanych 
robót rozbiórkowych z dokumentacja projektową;  rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.



 

 

7 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE". 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy  
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-90/B-06200:1997   Konstrukcje   stalowe   budowlane.   Warunki   wykonania   i   odbioru.   Wymagania 

podstawowe. 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-61/B-10245 Roboty   blacharskie   budowlane   z   blachy   stalowej   ocynkowanej   i   cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i  powłok asfaltowych.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze. 

8.2. Inne dokumenty  
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - wydanie ITB-2003 r. 

5. Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r. 

 


