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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST – 00.01 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Kod CPV 45000000-7 
 
 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych wymagań wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania:  
POPRAWA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE 

1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych. 

 

1.4.Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
1.4.1. Roboty budowlane- należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.2. Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa oraz 

nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi szczególny rodzaj robot budowlanych, powodujący 

powstanie nowego budynku lub nowej części budynku.  
1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i Projektantem.  
1.4.4.  Droga  tymczasowa  (montażowa)  - droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 

1.4.5.  Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez  
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.6. Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu 

odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie 
zimowym, w okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń 
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.  

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.8. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  

1.4.9. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  
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1.4.11. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.13. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót.  
1.4.14. Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania.  
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.16. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
1.4.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 

na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu. 

 

1.5 Przedmiot i zakres opracowania  
Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na POPRAWIE STANU IZOLACJI TERMICZNEJ 

PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE 
 

W ramach zadania projektuje się poprawę stanu izolacji podwieszonego stropu nad poddaszem użytkowym, oraz 

poprawę stanu izolacji ścianek kolankowych lukarn i  skosów dachu. 

 

1.5.1 Przeznaczenie i program użytkowy  
Budynek przeznaczony jest na cele oświatowe - Szkołę Podstawową. 

Dotychczasowe przeznaczenie pomieszczeń pozostaje bez zmian. 

 

1.5.1.1 Dane charakterystyczne obiektu 

             Bez zmian 

 

1.5.1.2 Forma architektoniczna  
Budynek oparty jest na planie prostokąta.  

 

1.5.1.3 Obsługa osób niepełnosprawnych  
Wg odrębnego opracowania 

 

 

1.5.1.4 Kategoria geotechniczna obiektu  
Nie dotyczy 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 

zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie, wyrażające się 

rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu musza zapewniać skuteczną ochronę ludzi, 

środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:  
 hałasem,

 wibracją,

 drganiami i wstrząsami,

 zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb i wód powietrza,

 zanieczyszczeniami emisją gazów, pyłów i powietrza,

 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi,

 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych.
 
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST. 

 

1.6.2 Dokumentacja projektowa  
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej.

 

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca  nie  może wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Dane 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 wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty nie  będą  w pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
Roboty o charakterze inwestycyjnym  
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 oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
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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. 

 

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.6.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 

polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 

1.6.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), wynikający z art.21a Prawa 
Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r Dz. 

U. nr 151 i uzgodni go z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika 

projektu.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.6.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/ lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.6.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżyniera/Kierownika projektu, co najmniej na 21 

dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. W przypadku, 

kiedy Inżynier/Kierownik projektu stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach. Materiały lub 

urządzenia na które nie ma odpowiedniej EN-PN lub PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 
 
 

1.6.14 Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

 

2 MATERIAŁY  
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej lub SST, oznaczać będzie definicję 

standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

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

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy, chyba, że uzyska na to 

pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

2.5. Materiały z rozbiórek  
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy, za wyjątkiem materiałów 

wymienionych w pkt. 2.5.1, które to powinny być przewiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Pozostałe materiały stanowiące własność Wykonawcy powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób  
i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem i utylizacją, 
Wykonawca Robót powinien zawrzeć w cenie kontraktowej,  
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawca na etapie przygotowania oferty, powinien ustalić 
rzeczywiste odległości odwozu materiału i koszt utylizacji. Utylizacja materiałów powinna zostać przeprowadzona 
zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

 

2.5.1. Inne elementy  
Płatwie stalowe, obróbki blacharskie, rynny, rusy spustowe oraz inne elementy metalowe lub inne elementy 

wskazane przez Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca Robót zobowiązany jest przetransportować w miejsce 
wskazane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

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. W przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 

projektu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone 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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Transport należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed ich przesuwaniem oraz 
uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST 
oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 

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

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
[1] Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 sposób zapewnienia bhp, szczegółowy plan BIOZ,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/ 
Kierownikowi projektu;



[2] Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

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

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

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek  
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu.  
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić, mu 

niezbędnej pomocy.  
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez, 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

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

Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

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

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

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

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

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

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

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

2) Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

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

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1) - 3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

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

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 

 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

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

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną, 

poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności, na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
, jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm, 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 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 na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

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

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

od dnia, potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu 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, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

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

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

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

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
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. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Koszt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza 
W skład kosztów wchodzi przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie: 

 zaplecza biurowego Wykonawcy wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem.

 zaplecza biurowego Inżyniera wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem.
 zaplecza socjalnego z szatnią i pomieszczeniem socjalnym z niezbędnymi elementami wyposażenia 

sanitarnego.

 zabezpieczenie w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego.

 dostawę mediów w zakresie niezbędnym dla właściwego funkcjonowania budowy. 
 zabezpieczenie placu budowy oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu 

robót inwestycyjnych 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

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

[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

[4] 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)  
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)  

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1134) 
 

UWAGA:  
Wszelkie roboty ujęte w SST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST – 00.02 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

Kod CPV 45111100-9 

 
 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót 

rozbiórkowych i demontażowych w ramach zadania:  POPRAWA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ 
PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE 

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 objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot rozbiórkowych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma opracować i przekazać Inwestorowi plan BIOZ. W trakcie 

wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zabezpieczeń pod względem BHP terenu 
rozbiórki oraz doprowadzeniem terenu zajętego pod prace rozbiórkowe po zakończeniu realizacji do stany z 

przed rozpoczęcia prac. 

 

2. MATERIAŁY  
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi wszystkie dokumenty związane z utylizacją 

materiałów wymagane stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 

 

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

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

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 
technologicznym oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.  

Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
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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 nieodpowiadające 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. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych, 

- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce. 

 
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 

wykonać stosowne zabezpieczenia. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nieprzeznaczone do 

usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być 
zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie 

z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami  
Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do Inwestora. Powyższy materiał Wykonawca 

dostarczy nieodpłatnie do punktu skupu.  
Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47  

poz. 401 z póź zm.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Na materiały wywiezione do składowania lub utylizacji Wykonawca na obowiązek dostarczyć 

Inwestorowi odpowiednie zaświadczenia z miejsca ich składowania lub utylizacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z póź. zm.) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST – 00.03 

 

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ 

DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY 

SPECJALISTYCZNE 

 

Kod CPV 45260000 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokryć dachowych w ramach zadania:  POPRAWA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ PODDASZA BUDYNKU 
GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE 

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 

Zaprojektowano ułożenie  membrany PVC na projektowanej warstwie docieplenia z wełny mineralnej 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonywania robót 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.   
Wymagania podstawowe:   

- Membrana PVC odznaczać powinna się: wysoką odpornością na oddziaływanie warunków atmosferycznych, 

także stałe promieniowanie UV, wysoką odpornością na starzenie, wysoką odpornością na gradobicie, 

odpornością na typowe czynniki zanieczyszczenia środowiska, wysoka odpornością na uszkodzenia 

mechaniczne, wysoką wytrzymałością na rozciąganie i wydłużenie, wysoka elastycznością w niskich 

temperaturach, wysoką paro-przepuszczalnością, dobrą zgrzewalnością oraz możliwością recyklingu. 

Wymagania podstawowe membrany  
- grubość – 1,50 (-5/+10%) mm 

- kolor – brak ograniczeń 

- gramatura - 1,8 (-5/+10 %) kg/m²  
- Przenikanie pary wodnej co najmniej   1500 g/m2 / 24h 

- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużna (MD) ≥1000 N/50 mm, poprzeczna (CMD) ≥900 N/50 mm 

- Wydłużenie wzdłużne (MD) ≥15 %, poprzeczne (CMD) ≥15 % 

- Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne (MD) ≥ 150 N, poprzeczne (CMD) ≥ 150 N  
- Odporność na promieniowanie UV,   

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 wykonywania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów  
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawarte w 

normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.3.Membrana PVC   
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu.  
 

3.SPRZĘT 
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3.1.Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 

4.TRANSPORT 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich.  

Pakowanie, przechowywanie i transport membrany:  
- Rolki muszą być składowane w pozycji poziomej i chronione przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, deszczu, śniegu, lodu itp.  
- Nie stawiać palet na rolkach w czasie transportu i składowania.  

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w obecności 

wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone 

na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników 

i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów 

bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i 

przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić 

w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do 

kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane 

do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoże musi być jednorodne, gładkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypukłości, zadziorów, itp.  
Membranę PVC trzeba odseparować od wszelkich niekompatybilnych z membraną materiałów. Nie dopuścić do kontaktu 
ze smołami, bitumami, olejami, materiałami zawierającymi rozpuszczalniki i innymi tworzywami sztucznymi jak np.: 
EPS (spienialny polistyren), XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa), PUR (poliuretany), PIR (poliizocyjanurat), PF 
(fenoplasty). 

 

5.2 Wymagania ogólne dla pokryć 

5.2.1. Membrana dachowa  
Procedura montażu musi być zgodna z instrukcją montażu membrany danego producenta dla dachów 

mocowanych mechanicznie.  
Metoda mocowania: Układana swobodnie i mocowana mechanicznie do podłoża. Membrany dachowe należy układać 
swobodnie i mocować mechanicznie w miejscu zakładów lub poza nimi.  
Metoda zgrzewania: Do zgrzewania należy używać zgrzewarek na gorące powietrze z możliwością kontroli temperatury 

powietrza: ręcznych wraz z wałkami dociskowymi lub automatów zgrzewalniczych.  
Parametry zgrzewania jak: temperatura, prędkość przesuwu, przepływ powietrza, nacisk i ustawienia sprzętu muszą zostać 
ocenione, sprawdzone i dostosowane do sprzętu i warunków klimatycznych panujących w danym momencie na budowie. 
Efektywna szerokość zgrzewu to minimum 20 mm. Ciągłość zgrzewu należy zbadać niewielkim śrubokrętem lub szpilą 

metalową (gwoździem ). Wszelkie wady należy naprawić poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem.  
 
5.5 Zabezpieczenia  
Pracodawca ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, do których zalicza się 
prace na wysokości.  
Powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac na 
wysokości, a zwłaszcza zapewnić:  
• bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem wyznaczonych w tym celu osób (np. kierownika robót, brygadzisty); 

• odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości; 
• szczegółowy instruktaż dla pracowników je wykonujących.  
Działania te, powinny być bezwzględnie stosowane przy organizacji prac na wysokości ich szczegółowe ustalenia zależą 
od charakteru, częstotliwości oraz innych uwarunkowań specyficznych dla wykonywanej pracy. 

 
Praca na powierzchni dachu, który ze wszystkich stron nie jest osłonięty do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi 

ścianami i który znajduje się wyżej niż 1,0 m nad poziomem gruntu jest traktowana jako praca na wysokości (§ 
105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm., dalej r.o.b.h.p.). Nie 

każda praca ponad ziemią jest pracą na wysokości. 

 

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli 
powierzchnia ta:  
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z 
oknami oszklonymi,  
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 
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Środki organizacyjne oraz techniczne zabezpieczające pracę na wysokości  
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi / dachu/ lub ziemi, na których w 

związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane 

balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości 

co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub 

przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób - 

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest niemożliwe, 
należy zastosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju 
i warunków wykonywania  

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane tak, aby pracownik nie był zmuszony wychylać się poza 

poręcz balustrady lub obrys urządzenia (dachu), na którym stoi.  
Osoba odpowiedzialna za organizacje prac na dachu ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników 
nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale zapewnić bezpieczne wejście na 

dach i zejście z dachu.  
Przed rozpoczęciem pracy na dachu należy również sprawdzić czy nad połacią dachową nie przebiega czynna 
napowietrzna linia energetyczna czy nie ma w dachu świetlików. 

 

Zabezpieczenie świetlików  
• otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć 
przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą;  
• sprawdzić stan techniczny dachu (stabilność konstrukcji, wytrzymałość) i jego stałych elementów służących np. do 
mocowania linek bezpieczeństwa;  
• dokonać oznakowania i ogrodzenia strefy niebezpiecznej wokół budynku, na którego dachu wykonuje się prace gdzie 
może dojść do upadku narzędzi czy innych przedmiotów niebezpiecznych dla osób przebywających na poziomie 
zerowym.  
Pracodawca powinien zapewnić bezpośredni nadzór nad taką pracą wyznaczonych w tym celu osób Na pracodawcy ciąży 
obowiązek przeprowadzenia odpowiedniego instruktażu pracowników w zakresie wykonywania tego typu prac. Instruktaż 
taki obejmuje w szczególności:  
• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania zadań,  
• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

• umiejętność posługiwania się przydzielonym sprzętem ochrony indywidualnej 

• zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, 

 

Środki ochrony zbiorowej  
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę szczególnie niebezpieczną 
odpowiednie środki zabezpieczające.  
W celu zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powinny być stosowane środki ochrony 
zbiorowej, chroniące ich przed upadkiem:  
• siatki ochronne, 

• siatki bezpieczeństwa,  
• rusztowania ochronne. 

• balustrady, 

 
Środki ochrony indywidualnej  
Jeżeli za pomocą środków ochrony zbiorowej nie można uniknąć lub wystarczająco ograniczyć zagrożenia należy 
zastosować środki ochrony indywidualnej, takie jak:  
• hełmy ochronne 

• buty ochronne 

• szelki bezpieczeństwa, 

• amortyzatory włókiennicze z linką bezpieczeństwa, 

• aparaty samozaciskowe,  
• urządzenia samohamowne. 

 
Zastosowanie środków ochrony indywidualnej powinno: 

• być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować jego zwiększenia, 

• uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, 

• uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.  
• być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji,  
• spełniać wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 

 
Praca wykonywana przez co najmniej 2 osoby  
Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości, powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Spełnienie wymogów 
zdrowotnych  
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Prace na wysokości mogą być wykonywane jedynie przez ludzi spełniających określone wymagania zdrowotne. 

Wymagania te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) 

 
Zasady postępowania przy pracach na wysokości: 
1) Nie rozpoczynać pracy na wysokości bez dokładnego zaplanowania jej wykonania.  
2) Upewnić się, że wzięte zostały pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie. 

3) W żadnym przypadku nie należy lekceważyć zagrożenia. 

4) Zawsze przeanalizować, czy są bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy.  
5) Używać wyłącznie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do specyfiki pracy na wysokości i 
koniecznie sprawnych.  
6) Upewnić się, że wykonujący prace na wysokości umieją posługiwać się przydzielonym sprzętem ochronnym.  
7) Upewnić się, że praca na wysokości jest właściwie nadzorowana. 
 
Zabrania się wykonywania pracy na dachu: 

• jeżeli do zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;  
• w czasie burzy i przy wietrze o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  
Kontrola podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonania pokrycia z membrany PVC.  
6.1.Kontrola wykonania pokryć  
6.1.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania prac pokrywczych, b)w 

odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.1.2.Pokrycie z membrany PVC  
a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z 
wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
b)Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji.  
c)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Jednostką obmiarową robót jest : 

- dla robót – Krycie dachu membraną PVC lub blachą trapezową – m
2
 powierzchni,  

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.  
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego nie przekracza 0,5m

2
. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Podstawą do odbioru jest zgodność ich wykonania z ST.  
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 należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej 

o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5mm.  
8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a)podłoża, 

b)jakości zastosowanych materiałów,  
c)dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem. 

8.3.3Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.4.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a)zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
32 
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b)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,  
- Aprobaty  Techniczne,  Certyfikaty  lub  Deklaracje  Zgodności  z  Aprobatą  Techniczną,  Certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa – na wbudowane materiały.  
8.3.5.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.6.Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 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 bezpieczeństwa użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia,  
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających SST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.4.Odbiór pokrycia z membrany  
8.4.1.Sprawdzenie mocowania do podłoża należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska membrany PVC 
szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad miejscem zgrzewania membrany.  
8.4.2.Sprawdzenie szerokości zakładów membrany należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m
2
.  

8.6.Zakończenie odbioru 

8.6.1.Odbioru pokrycia membraną potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.Normy   
- PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych 

-PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania  
- PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie  
- PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST – 00.04 

 

ROBOTY IZOLACYJNE Z WEŁNY MINERALNEJ 

 

Kod CPV 45321000-3 
 
 

1. WSTĘP 
 

1 . 1 . Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót polegających na ociepleniu dachu budynku w ramach zadania: POPRAWA STANU IZOLACJI 

TERMICZNEJ PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ocieplenia wełną mineralną dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 wełna mineralna w postaci płyt, filców, granulatu i mat, minimalna ostateczna warstwa 30 widokową) oraz 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/m∙K]. 

Wymagania:  
–   wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  
–   płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

 zaprawa klejowa

 gwoździe budowlane

 deski.

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

3.2 Sprzęt stosowany 

 drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót.

 

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

 

4.2. Wybór środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót  
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia sprawdzić powierzchnię na której zostanie wykonanie 
ocieplenie. Powierzchnia powinna być czysta od zanieczyszczeń, sucha, wszystkie pęcherze powinny być 

zlikwidowane. Na płycie betonowej nad klatką schodową oraz w ślepym pomieszczeniu poddasza ułożyć 

paroizolację, a następnie wełną mineralną.  
Ocieplenie powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą 

wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania Ogólne" 

pkt. 7. Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 8. 

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

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

- PN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST – 00.05 
 
 

 

MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH 
 

 

Kod CPV 45421146-9 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy montaż sufitów podwieszanych w ramach zadania: POPRAWA STANU IZOLACJI 
TERMICZNEJ PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie sufitów z płyt gipsowych GKF 15 mm na konstrukcji stalowej mocowanej bezpośrednio do spodu 
krokwi dachowych oraz do ścianek kolankowych poddasza nieużytkowego. 

 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w informatorach i poradnikach sufitów podwieszanych z płyt gipsowych na konstrukcji stalowej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
- płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna GKF gr. 1,5 cm, 

- masa szpachlowa, 

- taśma do spoinowania,  
- wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, 

 

3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
 Nadzoru.  

Podstawowym sprzętem są wiertaki udarowe, wiertarki zwykłe, piły tarczowe do cięcia oraz inne wg potrzeb. 

 

4. TRANSPORT  
Transport i magazynowanie elementów do sufitów podwieszonych przeprowadzić zgodnie z 

informatorem - poradnikiem producenta, do transportu należy stosować środki transport: samochód skrzyniowy, 
samochód dostawczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót montażowych sprawdzi możliwości mocowania 

konstrukcji sufitu. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 

 

5.1. Sufit podwieszony  
Sufit podwieszony należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w "Wytycznych i Instrukcji 

Montażu" producenta sufitów podwieszonych. Montaż sufitu dozwolony jest wyłącznie po odbiorze wszystkich 
instalacji, które będą rozprowadzane pod nim. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy: mocowanie rusztu (zawiesi), 
mocowanie płyt gipsowo-kartonowych, poziomość płaszczyzny sufitu. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót należy przeprowadzić po ich zakończeniu w oparciu o zasady podane w pkt. 5. Odbiór 
końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu do którego należy dołączyć niezbędne dokumenty 
(atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo wystawione przez producenta. 

 

8. OBMIAR ROBÓT  
Jak w przedmiarze robót 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-1 0122: 1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań PN-
B-19401: 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań oraz Aprobaty techniczne i 
wytyczne producentów 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

SST – 00.06 

 

ROBOTY MALARSKIE 

 

Kod CPV 45442100-8 
 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich w ramach zadania:  POPRAWA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ PODDASZA 
BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez 

Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, 

ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. Zastosowanym materiałem do malowania 

wewnątrz są farby przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, 

betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiadać 

ocenę higieniczna PZH. Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty 

higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Farba powinna: 

- być odporna na działanie ozonu i smogu 

- nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych  
- być odporna na działanie promieni UV 

- być odporna na działanie warunków atmosferycznych 

- przykrywać pęknięcia 

- nie przyjmować brudu 

- nie zmieniać barwy 

- być odporna na szorowanie  
- być odporna na zmywanie  
Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 

 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT  
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować 

samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu 

pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.  
Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z 
zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1 Dokumentacja techniczna 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową obejmującą: 

- rodzaj podłoża, 

- rodzaj farby i technikę nanoszenia, 

- barwę i jej intensywność, 

- specjalne wymaganie w odniesieniu do powłok. 



str. 27 

 

 

5.2 Wymagania ogólne  
Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty 

malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie użyte farby i lakiery 

muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i 

odpowiadać polskim normom. 

Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:  
- Prace na wysokościach należy wykonywać z drabin wg przepisów BHP. 

- Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do 

usuwania starych powłok olejnych lub żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież 

ochronną zabezpieczające skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. Kontrola międzyfazowa obejmuje 

sprawdzenie jakości materiałów malarskich, wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, stopnia 

karbonizowania tynków, jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania 

i schnięcia powłok. Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z inwestorem. Stosować farby barwione na gotowo w 

masie. 

 

5.3 Przygotowanie powierzchni do malowania  
Ubytki powierzchni wypełnić materiałem analogicznym jak podłoże z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem 
i zatrzeć na równo z powierzchnią. Plamy z zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą 
wodą.  
• Nowe tynki zagruntować przed rozpoczęciem malowania zasadniczego.  
• Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być 

równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana 
jest duża gładkość powierzchni 

 

5.4 Wykonanie powłok malarskich  
Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo-

wapiennych, tynków gipsowych lub płyt gipsowo-kartonowych. Nowe tynki można malować po 1-4 

tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie 

należy prowadzić W temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed 

malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w 

ilości 20-30%.Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając 

farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do 

farb emulsyjnej nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb. Pomieszczenia po malowaniu 

należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie 

można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać 

tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub prostopadły 

do podłogi przy malowaniu ścian. Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania 

(szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 

drugiego - farbę handlową. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 godzinach po wykonaniu pierwszej. 

 

5.5. Malowanie elementów metalowych  
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: starannie 

oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów j ostrych krawędzi, 

odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 

oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-20°C, 

wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz 

w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, 

jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, 

rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są 

niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić 

ok. 25-50 um (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę 

po wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o 

większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie powłok 

nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb 

syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. 

Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania 

wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu 

poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakończeniu malowania 

wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego 

środowiska. 
 
 



str. 28 

 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic itp.), 

- grubość powłoki malarskiej, 

- gładkość powłoki malarskiej, 

- kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 

- jakość 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Założenia ogólne 
 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze powyżej 5 C, wilgotności względnej 
powietrza 65% - farb, emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach; farb olejnych- nie wcześniej niż po 14 

dniach. Badania obejmują sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
odporności na wycieranie i odporności na zmywanie woda. 
 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
 

Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb i lakierów oraz 
ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża do malowania. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
 

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:  
atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki z dokumentacją 
techniczną, grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, stopień wyschnięcia, stan 

powierzchni (bez zacieków, marszczeń, miejsc niepokrytych), równomierność rozprowadzenia farby, 
jednolitość barwy i połysku, odporności na wycieranie i uderzanie. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
 

Jak w przedmiarze robót 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
- atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 29 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

SST – 00.07 

 

ROBOTY IZOLACYJNE 
 

(Kod CPV 45320000-6) 
 

TERMOIZOLACJA STROPODACHÓW I STROPÓW Z GRANULOWANEJ  WEŁNY 

MINERALNEJ 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadania: 

POPRAWA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE 

1.2.Przedmiot ST 

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

odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z wełny mineralnej 

niedostępnych (nieprzełazowych) i trudno dostępnych przestrzeni stropodachów dwudzielnych tzw. 

wentylowanych i poddaszy nieużytkowych, w istniejących budynkach. Termoizolacja, której wymagania 

określone są w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi również izolację akustyczną. 

1.3.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. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko 

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

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej 

metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostępnych lub 

trudnodostępnych przestrzeni stropodachów wentylowanych i poddaszy nieużytkowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 

robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 

odbiorów izolacji stropodachów i stropów. 

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w 

poddaszach nieużytkowych z impregnowanych włókien celulozowych. 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

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

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

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi 

ciepła z budynku. W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 

odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, 

zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony 

mikroklimat. 

Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się 

hałasu. Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów metodą 

wdmuchiwania – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego, 

zaprojektowaniu otworów techniczno-montażowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu 

izolacji metodą pneumatyczną. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, 

aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji. 

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

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

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

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

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

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

Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych powinny mieć: 

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

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

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– 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, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

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

za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające 

wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. Współczynnik przewodzenia max 0,036 W/mxK 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

– kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni otworów 

wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu – przy 

niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową, uzupełniającą 

wentylację np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych), 

– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” z odpowiednich płyt gipsowych, 

-- klej gipsowy, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski, 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta i 

odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm. 

 

2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w 

poddaszach nieużytkowych 

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 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 wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty 

katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w poddaszach nieużytkowych 

wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest 

prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania 

granulatów pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania granulatu należy układać na 

równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w 

opakowaniach (workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą 

robót izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na 

zawilgocenie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
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3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

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

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

dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub stropodachu. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 

uwzględnić również wymagania producenta 

granulatu. 

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju 

istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu użytkowym. 

Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a 

jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 

Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 

1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 

2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski oraz dysze redukcyjne. 

3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. Agregaty lub maszyny 

powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i 

podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbędne w 

przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w 

odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu 

(przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla operatora oraz w 

systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego 

nagrzewania się i hałasu. Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia 

nadmuchu. 

Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie 

znajdujące się w granulacie obce ciała. Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla 

operatora, w instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. Każdorazowo należy również 

opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju budynku, określającą sposób montażu przewodów 

elastycznych do transportu granulatu. Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego 

na ścieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). 

Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę dopasowaną do przewodów elastycznych. 

3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp 

 Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów sprzężony z 

okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 

 Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 

 Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji ścianek ażurowych 

i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej 

wdmuchanego granulatu. 

 Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

 Wiertarka udarowa. 

 Młotek udarowy. 

 Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy termoizolacji 

niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli równomierności ułożenia 

wdmuchiwanego granulatu. 

 Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 

 Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 

 Ubrania ochronne i robocze. 

 Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach 

pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 

 Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 

 Kaski ochronne. 

 Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości min. 20 mm. 

15. Rękawice pyłoszczelne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2.Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów wopakowaniach, ułożonych na paletach 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych 

luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu 

i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów 

izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, 
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uzgodnionyz odbiorcą (wykonawcą robót), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie 

mechaniczne oraz na zawilgocenie. Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem 

dozująco-wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bądź stropu w 

poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w 

dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna 

być wykonywana podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej 

(najwyższej) otwory próbne (ø 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem 

rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej 

izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek 

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 

5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z 

granulowanej wełny mineralnej 

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej 

wełny mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za 

pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez otwory 

technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co 

najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę 

równomierności układania granulatu. 

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności przygotowawczych, 

takich jak: 

– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową (przy 

wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych należy wykorzystywać detektory do 

wykrywania zbrojenia), 

– wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną, 

– sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych przestrzeniach 

stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy użyciu podświetlonej lunety 

obserwacyjnej), 

– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłożai usunięcie wszystkich 

przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

– zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. W celu równomiernego 

ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione 

przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia 

równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) 

wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki 

wdmuchującej. 

Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację fotograficzną, stanowiącą 

załącznik do protokołu odbioru robót. 

Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną, czynności końcowe: 

– zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia, 

– zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach 

przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, 

– uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy kominkach 

wentylacyjnych, 

– usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 

 

5.4.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w 

poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące wymagania: 

5.4.1. Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość 

skorygowana (ds) określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej 

termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

5.4.2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni. 

5.4.3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 

5.4.4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
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6.2.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy 

nieużytkowych 

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

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w 

dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

 6.2.1. Badania materiałów 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 

  -   grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 

  -   układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub 

prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej szczegółowej), instrukcji producenta 

granulatu instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w 

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, 

wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. 

Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 

- grubości, 

- gęstości, 

- równomierności ułożenia, 

- wilgotności. 

 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą pręta zwilżonego 

smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) bądź miernikiem laserowym 

(poddasza nieużytkowe i stropodachy). 

Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z dyszy, z wysokości równej ok. 1 

m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m 

(pojemność równa 0,25 m3). Powierzchnię tak wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do 

górnej krawędzi zbiornika usuwając nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g. 

Gęstość należy obliczyć ze wzoru: 

w którym: 

Pk – gęstość próbki, kg/m3,m – masa próbki, kg, 

V – objętość próbki, m3. 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 

niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

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

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

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

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 

– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi 

w pkt. 5.4. niniejszej ST. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji 

technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 



str. 34 

 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt  

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów wentylowanych i stropów w 

poddaszach użytkowych z granulowanej wełny mineralnej 

Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych określonej grubości oblicza 

się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni 

przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej 

powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaga nia ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach nieużytkowych 

metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich 

sprawdzanie i odbiór musi więcodbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badańnależy porównać z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został 

prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie 

powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i 

odbiór. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.Odbiór częściowy 

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

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

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

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

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

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 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, o ile są         

prowadzone, 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, 

- instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 

- wyniki ewentualnych bada ń laboratoryjnych i ekspertyz, 

- dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 

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

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

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla obieranego 

przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu 

poddasza nieużytkowego 

 

powinna być odebrana, 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 termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

2. je żeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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3. je żeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości termoizolacji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

4. w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją 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: 

– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 

– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 

– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza nieużytkowego, 

– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 

– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 

– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 

– ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 

– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 

– ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 

– ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 

– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 

– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 

– wilgotność granulatu, 

– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 

– ocenę wyników badań, 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru 

budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po 

 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny 

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

Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach 

nieużytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta 

zwilżonego smarem bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów 

wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych 

przestrzeniach stropodachów wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej 

również w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych. 

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 termoizolacyjnych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

 

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 



str. 36 

 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieużytkowym bądź kwoty 

ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym 

 

ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek z granulatem, 

wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe 

lub dach, 

 

– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania się do pracy, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót, 

– sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji 

projektowej, ze stanem faktycznym, 

– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 

– wycięcie otworów techniczno-montażowych, 

– sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania 

nadmuchu, 

– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie izolowanego podłoża i 

usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

– zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 

– wdmuchiwanie granulatu, 

– zaślepienie otworów technologicznych, 

– zamontowanie elementów wentylacyjnych, 

– uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych i przy 

kominkach wentylacyjnych, 

– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót termoizolacyjnych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

 

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

ciepła. Metoda obliczania. 

 

PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 

wartości cieplnych. 

 

PN-EN 12524:2003Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 

 

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 

budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i 

kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 

 

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

10.2.Aprobaty techniczne 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wełna szklana GULULL 4201 
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Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wełny mineralnej GRANROCK Aprobata Techniczna 

COBR PIB AT/99-11-0008 Wełna mineralna granulowana PAROC GRAN Aprobata Techniczna COBR PIB 

AT/2002-11-0227 Wełna szklana granulowana URSAGRANULAT Aprobata Techniczna ITB AT-15-

5518/2002 Wełna szklana BLOWING WOOL L42 do wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania 

 

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wełny szklanej 

GLASSPROM 

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej 

 

STONEPROM 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny 

10.3.Ustawy 

 

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

 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

 

– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 

162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 

10.4.Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 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 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 

poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

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

oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

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

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1126). 

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

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

10.5.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 

1990 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych 

w budownictwie – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Łodzi) . 

– Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów dwudzielnych tzw. 

wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: „Sposób wypełniania materiałami 

izolacyjnymi trudno dostępnych, zamkniętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w budownictwie 

oraz zespół dozująco – wdmuchujący do wypełniania trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni 

materiałami izolacyjnymi” określony mianem systemu 

„STROPTERM” firmy P.R.B. „REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki . 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

SST – 00.08 

 

ROBOTY CIESIELSKIE 
 

(Kod CPV 45320000-6) 
 

 

Wzmocnienie konstrukcji drewnianej stropu podwieszonego            

i budowa pomostu 
 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

wzmocnienia drewnianej konstrukcji stropu podwieszonego w ramach zadania: POPRAWA STANU 

IZOLACJI TERMICZNEJ PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

MARCISZOWIE 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robot objętych Specyfikacją 

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

wzmocnienia drewnianej konstrukcji stropu podwieszonego nad poddaszem szkoły podstawowej w 

Marciszowie oraz budowy pomostu inspekcyjnego na poddaszu 

W zakres tych robot wchodzą: 

- wzmocnienie konstrukcji drewnianej belek stropu podwieszonego obustronnymi nabitkami z desek 

2x3,2x15 cm 

- budowa pomostu inspekcyjnego wg Projektu Wykonawczego o długości około 40 m  

 

1.4 Określenia podstawowe 

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

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 

2. Materiały 

 

Do konstrukcji drewnianych należy stosować drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami i ogniem. 

 

Do konstrukcji drewnianej objętej dokumentacją należy stosować drewno klasy K27 . Wszystkie elementy 

wykonać zgodnie z dokumentacja techniczna i ściśle wg instrukcji producenta. 

 

2.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w Mpa podaje poniższe zestawienie 

Klasy drewna 

Lp. 

Oznaczenie K27  

1             Zaginanie: 27  

2 Rozciąganie wzdłuż włókien: 0,75  

3 Ściskanie wzdłuż włókien:  20  

4 Ściskanie w poprzek włókien: 7  
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5 Ścinanie wzdłuż włókien: 3  

6 Ścinanie w poprzek włókien: 1,5  

 

2.2 Dopuszczalne wady tarcicy 

 

Wady K27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2 

 

Sęki na całym przekroju do 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki : 

a) głębokie 

b) czołowe 

Zgnilizna -  niedopuszczalna. 

Chodniki owadzie - niedopuszczalna 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do szerokości lub długości 

 Krzywizna podłużna płaszczyzn 30mm – dla grubo ści do 38mm 10mm – dla grubo ści do 75mm 

 boków 10mm – dla szeroko  ści do 75mm 

5mm – dla szeroko ści > 250mm 

wichrowatość 6% szerokości 

krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 

płaszczyzn – płaszczyzny powinny by ć wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 

odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem –  20%. 

 

Do łączenia elementów drewnianych stosowa ć łączniki systemowe określone przez producenta. 

Składowanie materiałów i konstrukcji: 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstw ą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomem na 

podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodowa ć ich deformacji. Odległość składowanych 

elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 

 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Badania na budowie: 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualny mi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do 

dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 

powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, o świetlone, z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 

Inspektora. 

 

4. Transport 

 

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

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Sposób składowania wg pkt 

2. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 

Elementy wzmacniające i podłużnice pomostu: 
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- przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by ć zgodne z dokumentacją techniczną, 

- przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki; dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm, 

- długość elementów wykonanych wg wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż 

0,5mm, 

- dopuszcza się następujące odchyłki: 

w rozstawie belek : do 2cm w osiach rozstawu belek, w długości elementu do 20mm, 

w odległości między węzłami do 5mm, w wysokości do 10mm 

- elementy więźby  stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 

jedną warstwą papy. 

 

Konstrukcję drewnianą mocować ściśle wg dokumentacji projektowej i instrukcji producenta. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi 

w pkt 5. Wszystkie roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 

 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7. Cena obejmuje wszystkie czynności 

wymienione w SST. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Normy 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN  844-3:2002  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  dotycz ące 

tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części złącznych. 

 

10.2 Inne dokumenty 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 

 

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

sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


