
Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych

Remont i malowanie dachu, częściowa wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły 
Podstawowej na działce nr 75 w Mąkosach Starych

ST.B-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

ST.B-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

l. WSTĘP
1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.B-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną w 
związku z  „Remontem i malowaniem dachu, częściową wymianą okien i drzwi w budynku 
Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych".

1.2.   Zakres stosowania ST
1.2.1. Jako  część  Dokumentów  Przetargowych  Specyfikacje  Techniczne  należy  odczytywać  i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienioną 
Specyfikacją Techniczną:

ST.B-01.00.       Wznoszenie rusztowań kod CPV 45262100-2
ST.B-02.00.       Roboty blacharskie kod CPV 45261000-4
ST.B-03.00.       Tynki kod CPV 45410000-4

1.4. Określenia  podstawowe  Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w 
każdym przypadku następująco:
1.4.1. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.2. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.
1.4.3. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.
1.4.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.
1.4.6. Księga Obmiaru: akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpis w Księdze Obmiaru podlegają 
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potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.7-Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.8.Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności,  wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość 
użytkową.
1.4.9.Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.10.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 podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.11.Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektował specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.12.0dpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.13.Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.14.Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.15.Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.16. Rynna dachowa - rynna usytuowana na zewnątrz budynku i przytrzymywana za pomocą 
uchwytów
1.4.17. Rura spustowa- rura połączona z rynną w celu odprowadzenia wody opadowej do systemu 
odwadniającego lub zbiornika.
L4.18.Tynk mozaikowy przeznaczony jest do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych. 
Wykonany na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego, naturalnego lub 
barwionego. Tynk charakteryzuje się trwałością, odpornością na zmywanie, czynniki 
atmosferyczne a jednocześnie tworzy powłokę hydrofobową- przepuszczalną dla pary
wodnej.
1.4.19-Tynk mineralny to  produkty oparte  na spoiwie wapiennym lub cementowym,  służy do 
wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz  budynków oraz jako 
zewnętrzna warstwa dekoracyjno-ochronna przy wykonywaniu dociepleń budynków metodą "lekką 
mokrą".
1.4.20. Zaprawa- mieszanina nieorganicznego spoiwa,, kruszywa i wody łącznie z dodatkami i 
domieszkami, jeśli są wymagane.
1.421. Zaprawa zwykła- zaprawa stosowana do spoin grubości większej niż 3mm, do 
przygotowania, której stosuje się wyłącznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.
1.4.22.Podłoże- powierzchnia  (np.  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  pilśniowych)na  której  ma  być 
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wykonany podkład lub powłoka malarska.
1.4.22.Powłoka malarska- stwardniała warstwa farby nałożonej i rozprowadzonej na podkładzie 
lub bezpośrednio na podłożu decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej.
1.4.23.Farby silikatowe służą do malowania fasad jako farba dekoracyjna i ochronna, na 
powierzchnie nowe i do odnawiania starych. Zalecana jako powłoka końcowa na tynki mineralne. 
Tworzy powłoki przepuszczalne (dyfuzyjne) dla powietrza, pary wodnej i C02. 
1.4.24. Okno - ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej izolująca, przepuszczająca światło. 
Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł. 
1.4.25.Obróbki blacharskie - elementy wykonane z blachy cynkowej, ocynkowanej, powlekanej 
lub miedzianej stosowane do osłony lub zabezpieczenia od warunków atmosferycznych elementów 
konstrukcyjnych lub ich części.
1.4.26.  Rusztowania  systemowe -  konstrukcje  z  prefabrykowanych  elementów,  w  których 
wszystkie wymiary siatki konstrukcyjnej, lub przynajmniej ich części, są jednoznacznie narzucone 
przez ściśle powiązanie z tymi elementami części złączne.
1.4.27.  Polecenie  Inspektora  Nadzoru  - wszystkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora  Nadzoru,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1.5.1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.5.3. 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 wykańczania Robót Wykonawca będzie:
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

3



podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kosztorysie ofertowym.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego 
źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznych  Robót.  Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.2   Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektorem Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Równoważność materiałów
Dopuszcza się możliwość zastosowania materiału równoważnego w wykonywanych robotach o ile 
zastosowany  materiał  posiada  te  same  właściwości  techniczne,  estetyczne  jak  określone  w 
dokumentacji  projektowej  i  kosztowej.  Zamiana  materiałów  wymaga  zgody  Projektanta  i 
Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru.

2.4. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  Wykonawca,  zapewni,  aby  tymczasowo 
składowane materiały,  do czasu,  gdy będą  one potrzebne  do Robót,  były  zabezpieczone  przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru.

3.   SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
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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,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4.   TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji  Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową.
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 ST na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte 
z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.   WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, będą poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST oraz innych dokumentach przetargowych.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały urządzenia zostaną 
odrzucone.
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanego materiału: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 
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gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2.   Zasady określania ilości Robót i materiałów
Stolarka okienna - wysokość i szerokość stolarki okiennej mierzona jest w świetle muru (m2).
Podokienniki zewnętrzne - demontaż i montaż, długość i szerokość podokiennika (m2).
Ocieplenie ścian- wykonanie systemu BSO m2

7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.

7..    Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót.  Roboty 
pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i 
jednoznaczny.

8.   ODBIÓR ROBÓT
8.1.   Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)odbiorowi końcowemu,
b)odbiorowi ostatecznemu.

8.2.   Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.
Odbiór końcowy Robót nastąpi  w terminie ustalonym w umowie,  licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3. Odbioru końcowego 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 ST.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentacji Projektowej i ST.
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8.3.   Dokumenty do odbioru końcowego Robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
-Specyfikacje Techniczne,
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
-zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego,
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
W przypadku,  gdy wg komisji,  Roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru 
końcowego 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.

8.4.   Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieni zasad odbioru 
końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  pkt.  9  ST  i  w  Dokumentacji  
Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
-robociznę bezpośrednią,
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
-koszty pośrednie,
-zysk kalkulacyjny
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno - użytkowym.
- Zarządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie 
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19 póz. 177 ) Prawo zamówień publicznych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

ST.B-01.00

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ
kod CPV 45262100-2
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l. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
montażu  i  demontażu  oraz  na  utrzymaniu  rusztowań,  które  zostaną  wykonane  w  związku  z 
„Ociepleniem budynku komunalnego położonego w Jastrzębi nr 110A dz. 963/3 964/3."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  związku  z  "Ociepleniem  budynku  komunalnego 
położonego  w Jastrzębi  nr  110A dz.  963/3  964/3",  w zakresie  montażu  i  demontażu  oraz  na 
utrzymaniu rusztowań.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne".
2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektowa i SST.

1.4. Niektóre określenia podstawowe
1.4.1.Praca  na  wysokości  - jest  to  praca  wykonywana  na  powierzchni  znajdującej  się  na 
wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza 
się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta:
Osłonięta  jest  ze  wszystkich  stron  do  wysokości,  co  najmniej  l,5m  pełnymi  ścianami  i 
wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem.
1.4.2.Rusztowania -jest  to  tymczasowa  konstrukcja,  niezbędna  w  celu  zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i 
innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów.

2. Materiały
Rusztowanie systemowe ramowe (np. typu BAUMANN)
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana tymczasowa, w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, służą do 
utrzymywania osób.
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania.

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:
• stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),
•  stężenie  płaszczyzny  poziomej  (ramy,  płyty  ramowe,  klamry  stężeń  i  sztywne  połączenia 
pomiędzy  poprzecznicami  i  podłużnicami  oraz  inne  elementy  używane  jako  wzmocnienie 
poziome),
• słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania),
• stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby) ,
• węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,
• stężenie wzdłużne,
• stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,
• odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
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• pomosty robocze - podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,
• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,
• podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),
• fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),
• rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej 
, składający się z 2-óch podłużnie połączonych poprzeczkami,
• rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , 
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami,
• kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu,
• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaj ą rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych ,
• poręcz główna, poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,
• podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Na żądanie,  wykonawca 
dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem..

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne"
pkt. 5.
Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie 
z projektem i dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone 
w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z 
instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby 
przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 
lub  uprawniona  osobę  i  potwierdzone  wpisem w dzienniku  budowy lub  w protokole  odbioru 
technicznego.
Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych.  Przed montażem lub demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
•  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 
telefonu;
•  dopuszczalne  obciążenia  pomostów  i  konstrukcji  rusztowania  Należy  zapewnić  bezpieczny 
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dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
• Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w 
celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rak i nóg.
• Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
•  Należy  zapewnić  odpowiednie  środki  ostrożności  w  celu  zapobieżenia  niebezpieczeństwom, 
związanym z instalacją elektryczną.
• Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
Eksploatacja rusztowań
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:
• codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
• co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,
• doraźnie - przez komisje z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 
użytkującego rusztowanie.

Demontaż rusztowań
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez 
kierownika budowy.
Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po 
zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 
posegregowane jako: nadające się do dalszego użytku, wymagające naprawy lub wymiany, w 
przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.

Zakazy dotyczące wykonania robót Zabronione jest ustawianie 
i rozbieranie rusztowań:
• zmroku, jeżeli  nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
• podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s
•  w  sąsiedztwie  czynnych  linii  elektroenergetycznych,  jeżeli  odległości  licząc  od  skrajnych 
przewodów są mniejsze ni:
• - 2 m dla linii NN,
• - 5m dla linii WN do 15 kV
• -10 m dla linii WN do 30 kV
• - 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót 
linie należy wyłączyć spod napięcia.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.B- 00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 6.

Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć 
należy :
• stan podłoża - przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania ,
• posadowienie rusztowania,
• siatkę konstrukcyjną- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek,
• stężenia - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,• zakotwienia 
- poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania,
• pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
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rusztowania,
• komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
• urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,
• usytuowanie względem linii energetycznych „poprze pomiar odległości od linii,
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniaj ą warunki bezpiecznej pracy. Na wszystkich rusztowaniach powinny 
być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno 
być konserwowane.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.B- 00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 7.
Obmiar  robót  wykonuje  w  jednostkach  m2  zamontowanego  rusztowania  wg  rzutu  ściany  na 
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określaj ą inaczej. Czas eksploatacji (pracy) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od 
składu brygady roboczej.

8. Odbiór robót
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.
Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy , sprawdzając:
• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
• czy jest prawidłowo zakotwione,
• czy nie styka się z przewodami elektrycznymi,
• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 
stabilne),
• poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
•  czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. Ponadto należy 
prowadzić  przeglądy dekadowe co  10 dni.  Powinien  je  przeprowadzać  kierownik  budowy lub 
konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , 
które  mogą  spowodować  katastrofę  budowlaną  lub  stworzyć  niebezpieczne  warunki  pracy  na 
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po 
dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze , 
opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie 
codziennym  i  dekadowym .  Przeglądy wykonuje  się  komisyjnie  jak  przy  odbiorze.  Wszystkie 
odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauważone 
usterki  winne  być  w  trybie  pilnym  po  każdym  przeglądzie  usunięte  z  potwierdzeniem  ich 
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.  Każdorazowo po demontażu 
rusztowania  należy  dokonać  oceny  stanu  technicznego  wszystkich  elementów  rusztowania  i 
sporządzić protokół pokontrolny.

9.Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  B-00.00  „Wymagania  ogólne"  pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej 
pozycji kosztorysu ofertowego.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
• normy
•  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

• PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze- Określenia, podział i główne parametry
• PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur
• PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania ramowe
• PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze- Złącza
• Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące 
nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, póz. 1650
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 
401)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST.B-02.00.

Obróbki blacharskie
Kod CVP 45261320-3
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l. Wstęp

1.1.   Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
obróbek blacharskich w związku z „Ociepleniem budynku komunalnego położonego w Jastrzębi nr 
110A dz. 963/3 964/3.

1.2.   Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako dokument  przetargowy przy  zlecaniu  i  realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie z obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST B-OO.OO. Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.4.1. Rynna dachowa - rynna usytuowana na zewnątrz budynku i przytrzymywana za pomocą 
uchwytów
1.4.2. Rura spustowa- rura połączona z rynną w celu odprowadzenia wody opadowej do systemu 
odwadniającego lub zbiornika.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST.B-00.00.„Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.B-
00.00.„Wymagania  ogólne"  Ponadto materiały stosowane do wykonywania  pokryć  dachowych 
powinny mieć: 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
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.
•  Rynna z blachy ocynkowanej powlekanej 
• Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej  wg PN-EN 612:1999
• Uchwytu stalowe do rur spustowych wg PN-B-94701:1999
• Uchwyty stalowe do rynien wg PN-B-94702:1999
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• Kwas solny techniczny wg PN-56/C-84046
• Blacha stalowa ocynkowana i ocynkowana powlekana wg.PN-54/H-92125

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST.  B-00.00.„Wymagania  ogólne"  Sprzęt  do 
wykonywania robót: wiertarka z nakładką, palniki gazowe jednodyskowe, wałki dociskowe, aparat 
do zgrzewania zakładów rozgrzanym powietrzem.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B-00.00. „Wymagania ogólne" pkt4

4.2. Transport materiałów:
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i 
innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportu  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i 
zwartość ładunku.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
-rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej, 20 cm i 
związane drutem lub sznurkiem grubości, co najmniej 0,5 mm;
-na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
PN-89/B-27617;
-rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników;

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
 5.1.1.Obróbki  blacharskie  z blachy Stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej  porze roku, lecz w temperaturze  nie niższej  od -15°C. Robót  nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach.
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.

5.2.   Urządzenia do odprowadzania wód opadowych W dachach (stropodachach) z odwodnieniem 
zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być  osadzone  uchwyty  rynnowe  (rynhaki)  o 
wyregulowanym spadku podłużnym. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym 
w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. 
Nie  należy  stosować  koryt  o  przekroju  prostokątnym.  Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt 
wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad 
dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  być  mniejsze  niż  1,5%,  a  rozstaw  rur  spustowych  nie 
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powinien przekraczać 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie  wpustów  dachowych  w  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  od  elementów 
ponaddachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien 
dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, chwyty zaś do rynien i rur spustowych 
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.2.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
-wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składany  w 
elementy wieloczłonowe,  łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 
powinny być lutowane na całej długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach 
nie większych niż 50 cm,

-rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
-wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w 
elementy wieloczłonowe, łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza  powinny  być  lutowane  na  całej  długości, 
mocowane do ścian uchwytami,  rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.   Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót - Obróbki blacharskie- pasy pod i nadrynnowe, kołnierze kominów itp.-m
-Rynny i rury spustowe - l m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.    Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i 
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją  projektową i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w 
dokumentacji powykonawczej.
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8.2.   Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej  o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.3.   Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
•  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 i dokumentacja powykonawcza,
•  dziennik  budowy z  zapisem stwierdzającym  odbiór  częściowy podłoża  oraz  poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
-spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  w  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić 
program utrzymania pokrycia.

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek 
blacharskich  i  połączenia  ich z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,ST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli  chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,  pokrycie  papowe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia,
•  w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  -  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.5.   Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
•  Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
•  Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
•   Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.6.   Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
•  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne". Podstawą 
płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  i  zawarta  dla  danej  pozycji 
kosztorysu ofertowego.

9.1.   Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie, 
• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
• uporządkowanie stanowiska pracy.

9.2.   Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
•  przygotowanie,
• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
• uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  zatwierdzona przez Zamawiającego
• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
• normy
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998  Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami  stosowanymi  na 
gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999  Rynny  dachowe i  elementy  wyposażenia  z  PCV-U.  Definicje,  wymagania  i 
badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

20



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST.B-03.00.

TYNKI
KOD CPV 45410000-4
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l. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru tynków wewnętrznych, w związku z „Ociepleniem budynku komunalnego położonego w 
Jastrzębi nr 110A dz. 963/3 964/3.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  tynkarskich  - 
wykonanie tynków wewnętrznych kat III na ścianach

1.4. Określenia podstawowe.
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do

ułożenia ręcznego,
tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, do których wykonania 
zostały użyte zaprawy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru.

2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.B-00.00 „ Wymagania ogólne" pkt.2.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom w/g PN- 90/B-14501. 
Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l w/g 
PN-79/-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni 
należy stosować piasek przesiewany, odpowiadający wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-
06711. Płytki okładzinowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w 9N-90/B-12031.
Zaprawy do wypełniania spoin powinny odpowiadać następującym normom :

a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350 w/g PN- 88/B-30 000,
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego białego w/gPN-90/B-30010,
c) zaprawa z mączki kamiennej w/g wymagań PN-65/B-10101,
d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy malarskiej mielonej w/g BN-
74/6711-03. Dodatki barwiące zaprawy do wypełniania spoin w/g wymagań PN-65/B-10101.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt używany 
do wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST.B-00.00„Wymagania ogólne" pkt.4. 
Załadunek  ,  transport  ,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  musi  się  odbywać  w  sposób 
zapewniający ich właściwy stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.5.

5.1. Wymagania ogólne.
5.1.1. Zgodność z dokumentacją.
Tynki  zwykłe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  uwzględniającą 
wymagania  norm  i  określającą  rodzaj,  odmianę  i  kategorię  tynku.  Dopuszcza  się  tylko  takie 
odstępstwa od projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione 
technicznie;  uzgodnione  z  Inspektorem,  oraz  są  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w 
dzienniku budowy.
5.2. Prawidłowość i dokładność wykonania robót tynkarskich. 
5.2.1 Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków:
a)  przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być  ukończone  wszystkie  roboty  stanu 

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy 
oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,

b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości 
podłoża oraz jego charakteru użytkowego,
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem , a przy tynkach 
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny do siebie ściśle przylegać na całej 
powierzchni,
e) tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5C i pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O C
f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie 
ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
5.2.2. Przygotowanie podłoży.
Mur ceglany pod tynkowanie powinien być wymurowany na niepełne spoiny. Dolne stopki belek 
stalowych powinny być osiatkowane. Podłoże z betonów powinno być równe ale szorstkie. Przed 
tynkowaniem podłoże  powinno być  obficie  zwilżone wodą.  Podłoże  z  betonów komórkowych 
należy  oczyścić  z  wystających  grudek zaprawy i  naprawić  większe  uszkodzenia  kawałkami  z 
betonu komórkowego,  aby tynk nie stanowił zbyt  grubej  warstwy.  W przypadku nadmiernego 
wysuszenia podłoże zwilżyć wodą.

5.2.3. Grubość tynków.
Tynk kat. I. Grubość 10mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +4mm,-6mm. Tynk kat. II. Grubość 
15mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +3mm; -5mm. Tynk kat. III. i IV ,   Dopuszczalne odchyłki 
tynku + 2mm;-4mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt.6.

6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku.
6.1.1 Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane ,aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub 
poziome.  Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  prostolinijne  lub 
łukowe. Dopuszczalne odchylenia nie mogą dla poszczególnych kategorii tynków przekraczać:
kat. I - nie podlegają sprawdzeniu,
kat. II- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 4mm na całej długości łaty 2m,
kat. III- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 3mm na całej długości łaty 2m,
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kat. IV - odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 
2mm na całej długości łaty.
 6.1.2. Wykończenie naroży i ościeży tynków. Naroża, ościeża oraz wszelkie obrzeża powinny być 
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją.  W  miejscach  narożnych  na  uszkodzenia  mechaniczne 
otynkowane naroża powinny być zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych 
kształtowników.
6.2.Badania.
Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowią następujące badania:
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.
6.2.2.Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kontroli 
przedłożonych dokumentów.
6.2.3.Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru 
częściowego.
6.2.4.Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą opukiwania. 
Po odgłosie należy stwierdzić czy tynk przylega czy odstaje. 6.2.5.Badania grubości tynku należy 
przeprowadzić poprzez wycięcie otworów kontrolnych o średnicy około 30mm i pomiar z 
dokładnością do l mm. 
 6.2.6 Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz 
sprawdzenie występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru .Gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie 
tynku dłonią. 
6.2.7. Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków:
• sprawdzenie odchylenia powierzchni należy przeprowadzić za pomocą 2m łaty z dokładnością do 
l mm,

• sprawdzenie prawidłowości spionowania i spoziomowania powierzchni należy przeprowadzić za 
pomocą  łaty  kontrolnej  z  wmontowaną  dwukierunkową  poziomicą  w  dowolnym  miejscu. 
Odchylenie nie powinno być większe niż podano w pkt. 6.1.1.,
•  sprawdzenie kąta  między przecinającymi  się  płaszczyznami  należy przeprowadzić  kątownicą. 
Prześwit w odległości Im od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać :
- kat. II- 4mm
- kat. III- 3mm
- kat. IV-2mm,
•  sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  stykach  ,  narożach  i  obrzeżach  należy  przeprowadzić 
wzrokowo równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w ST.B-00.00  „Wymagania  ogólne" 
pkt.7.

7.1. Sposób obmiaru robót.
Tynki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.
7.1.1. Z  nakładów na  powierzchnię  tynków  i  gładzi  potrąca  się  nakłady  na  powierzchnie  nie 
otynkowane jeżeli jest większe niż l m 2.
7.1.2. Potrąca się otwory o powierzchni ponad Im 2 jeśli ościeża ich są nie otynkowane oraz 
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otwory o powierzchni ponad 3m2 .
7.1.3. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub ciągnionych 
mniejszych niż lm2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.
7.1.4. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej 
długości i szerokości ościeża, mierzonej w stanie surowym.
7.1.5. Jednostką  obmiarową  okładzin  jest  lm2  (metr  kwadratowy)  .  Powierzchnię  okładziny 
obmierza  się  jako  iloczyn  długości  i  wysokości  mierzonych  rzeczywiście  oblicowanych 
powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8.
8.1. Sposób odbioru robót.
Badania  w/g  pkt.  6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  końcowego  robót.  W  przypadku 
stwierdzenia  odchyleń,  Inspektor  ustala  zakres  robót  oprawkowych.  Roboty  poprawkowe 
wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym przez' Inspektora.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  B-00.00  „Wymagania  ogólne"  pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
• dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1 Normy i dokumenty związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne: Piasek do zapraw budowlanych.
PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN- 86/ B-30020 Wapno.

25


