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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 
 
Wykaz dokumentów formalno – prawnych 
 
• Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego - mgr inż. Marcin Zawadka. 
• Zaświadczenie dot. przynależności do Izby Architektów - mgr inż. Marcin 
Zawadka. 
• Oświadczenie w świetle art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Dz.U. nr 207, poz.2016 z 2003r.) wydane przez - mgr inż. Marcin Zawadka. 
• Kopia mapy zasadniczej z dnia 01.08.2019r. 
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Marcin Zawadka                      Płock. 19.08.2019r. 
 (imię i nazwisko) 
 
09-408                    Płock 
(kod pocztowy)  (miejscowość) 
 
Kurpiowska 8 
(ulica) 
EEEEEEEEEEEEE.. 
(telefon kontaktowy) 
 
     OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku Prawo budowlane Dz. U. z 2018 
r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / 
sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:    
  

Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
09-402 Płock ul. 3 Maja 15 
  
Zlokalizowaną w:   Płock 
Na działce o nr.    
ewidencyjnym gruntu:   nr ewid. 355/6 
Obręb: 0008  Śródmieście 
Jednostka ewidencyjna: 146201_1  
 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno 
- budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy 
technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie 
posiadanych 
uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjnej 
 
 
 
 
 
 
  ........................................................                                                                     
                                                                                                      (podpis i pieczęć) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 15 w Płocku. Zakres 
planowanej inwestycji obejmuje wykonanie prac związanych z 
termomodernizacją przedmiotowych budynków wraz z pracami towarzyszącymi. 

W ramach prac towarzyszących (dodatkowych) w zakresie inwestycji 
wykonane zostanie odtworzenie balkonu. 

2. INWESTOR 

Gmina – Miasto Płock , 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1. 
 
INWESTOR ZASTĘPCZY 
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. 

Sienkiewicza 13A. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z p. zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
p. zm. 
- Uzgodnienia programowo-koncepcyjne z Inwestorem 
- Kopia mapy zasadniczej z dnia 01.08.2019r. 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 355/6 

Przedmiotowy budynek leży na na rogu ulicy 3 Maja oraz 11 Listopada. 
Najbliższe sąsiedztwo stanowią zabudowania mieszkalne wielorodzinnych 
bloków zlokalizowane od strony wschodniej. 

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny 
wielorodzinny dwukondygnacyjny  

5. Zakres prac obejmujących zagospodarowanie terenu 

W zakres prac obejmujących zagospodarowanie wchodzić będą: 
a) Wykonanie nowego ogrodzenia z przęseł stalowych ustawionego na 

wschodniej i północnej granicy – zgodnie z kartą katalogową 
załączoną do projektu 

Zaprojektowano ogrodzenie z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z 
ocynkowanych drutów stalowych o wysokości 1530 mm. Ogrodzenie w kolorze 
RAL 7016 – ciemny grafit. 
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b) Ustawienie słupków ulicznych zabezpieczających przed wjazdem na 
teren działki osób nieuprawnionych – zgodnie z kartą katalogową 
załączoną do projektu 

W celu zabezpieczenia terenów zielonych działki o nr ewid. 355/6 
zaprojektowano słupki uliczne wzdłuż zachodniej granicy działki ustawione w 
rozstawie co 1,0m. Zaprojektowano słupki uliczne w kolorze RAL 7016 – 
ciemny grafit. 

Szczegółowe informacje o słupkach ulicznych zgodnie z częścią rysunkową 
oraz kartą produktu stanowiącą załącznik nr 1 do projektu. 
 

c) Ustawienie nowej altany śmietnikowej – zgodnie z kartą katalogową 
załączoną do projektu 

Zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej na podbudowie 
cementowo-piaskowej.  
Zaprojektowano typową altanę producenta GMS Corporation Sp. z o.o., typ: 
GMS-L OPTIMAL w kolorze RAL 7016 – ciemny grafit. Altana przeznaczona 
będzie na dwa kontenery. 
Wymiary altany śmietnikowej: 
- szerokość – 404 cm 
- długość – 305 cm 
- wysokość – 255 cm 
Szczegółowe informacje o altanie zgodnie z częścią rysunkową oraz kartą 
produktu stanowiącą załącznik nr 2 do projektu. 
 

d) Wykonanie nowych nasadzeń 
Zgodnie z opinią BRiEM należy wykonać nasadzenia stanowiące izolację 
wizualną altany śmietnikowej a jednocześnie ogrodzeniem od strony 
południowej - ul. 3 Maja nowe nasadzenia będą eliminowały ewentualne 
przedepty. Ostateczna rodzaj nasadzeń do uzgodnienia i akceptacji z 
Biurem Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta  

 
 

Opracował:  
 
mgr inż. Marcin Zawadka                                       mgr inż. Paweł Bońkowski 
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III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

 
1. Wstęp 
1.1. Podstawa formalna opracowania 
 Podstawę formalną opracowania stanowi zlecenie i umowa nr 493/TI/2019., 
podpisana z Inwestorem – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. 
z o.o.. 

 
1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania budynek mieszkalny wielorodzinny 
zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 15 w Płocku. Na działce o nr ewid. 355/6. 
 
1.3. Cel i zakres opracowania 
 Celem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach 
prac towarzyszących (dodatkowych) w zakresie inwestycji wykonane zostanie 
demontaż starych balkonów oraz montaż nowych. 
 
Zakres opracowania obejmuje:  
- inwentaryzację architektoniczno – budowlaną obiektu w zakresie niezbędnym 
do wykonania niniejszego opracowania, 
- dokumentację fotograficzną, 
- inwentaryzację i oględziny istniejących usterek i uszkodzeń elementów 
budynku wraz z wytycznymi do remontu lub modernizacji, 
- projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji ścian i dachu budynku 
wraz z detalami wykonawczymi, 
- projekt kolorystyki elewacji, 
- kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, 
 
1.4. Podstawy merytoryczne opracowania 
 
Podstawy merytoryczne opracowania stanowią: 

• Umowa z Inwestorem. 
• Informacje, dane i ustalenia przekazane przez Inwestora. 
• Wyniki wizji lokalnych przeprowadzonych na obiekcie, podczas których 

wykonano niezbędną inwentaryzację techniczną obiektu wraz z 
oględziny usterek i uszkodzeń oraz dokumentacją fotograficzną 
badanych elementów budynku. 

• Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane takie jak: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz.1409) 

wraz ze zmianami. 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
sierpnia 1999r., w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w 
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i 
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 
charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201 poz. 1240 z 2008r.). 

• Literatura naukowo – techniczna, aktualnie obowiązujące przepisy 
normalizacyjne z zakresu budownictwa tj: 
�  Obliczenia współczynników przenikania ciepła U przegród wykonano 

zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008. 
�  Przegrody sprawdzono pod względem cieplno-wilgotnościowym – ob. 

liczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2003. 
�  Projektowe obciążenie cieplne (poprzednio zapotrzebowanie na moc 

cieplną)  obliczono  wg normy PN-EN ISO 12831:2006. 
 

2. Ogólny opis budynku 
 

Dane ogólne 
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe 

oraz jedną kondygnację podziemną. Budynek charakteryzuje się prostą bryłą. 
Ściana zachodnia oraz wschodnia zlokalizowane są w granicach działki. Od 
strony północnej dobudowane zostało pomieszczenie węzła cieplnego. 
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym z lukarnami od strony północnej 
i południowej. 
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Rys. 1. Lokalizacja budynku 

 
Lokalizacja i forma architektoniczna 
 
Budynek zlokalizowany jest na działce nr ewid. 355/6. Wejście główne 

zlokalizowane jest od strony zachodniej. 
W części południowej znajdują się tereny zielone. 
Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej, jako 2 piętrowy z 

poddaszem użytkowym, podpiwniczony. 
Komunikację z budynkiem zapewnia wjazd oraz wejście bezpośrednio z ul. 

11-go Listopada zlokalizowany od strony zachodniej. 
 
Elewacje 

Wszystkie elewacje budynku są widoczne i wyeksponowane. Dach 
dwuspadowy kryty papą. Obróbki blacharskie oraz orynnowanie wykonano z 
blachy. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
 Budynek posiada stolarkę okienną oraz drzwiową wykonaną częściowo z 
drewna i PCV. W ramach planowanej inwestycji stolarka okienna oraz drzwiowa 
objęta jest wymianą wraz z parapetami wewnętrznymi. 
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Informacje dotyczące konstrukcji budynku 
Konstrukcja budynku jest mieszana. Budynek posadowiony na ławach 

fundamentowych żelbetowych. Ściany nadziemia wykonano, jako murowane z 
cegły pełnej układanych na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy 
żelbetowe monolityczne. Konstrukcja dachu drewniana. 
 

3. Opis usterek i uszkodzeń widocznych elementów budynku wraz z 
zaleceniami do prac modernizacyjnych 

 
 Podany poniżej wykaz usterek i widocznych uszkodzeń poszczególnych 
elementów budynku opracowany został, na podstawie wizji lokalnych 
przeprowadzonych w lipcu 2019. 

 
Fot. 1. Widoczne ubytki tynku spękania cegieł 
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Fot. 2. Widoczne uszkodzenia konstrukcji balkonu – strona południowa 
 

 
Fot. 3. Widoczne uszkodzenia konstrukcji balkonu oraz liczne zacieki na elewacji – strona północna 
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Fot. 4. Zsyp do zabezpieczenia lub do zasypania  
 
 

Wnioski: 
 

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz oględzin, ogólny stan 
techniczny budynku określa się, jako dopuszczalny. Stan techniczny badanych 
elementów, pozwala przeprowadzić planowane prace termo-modernizacyjne, z 
jednoczesnym wykonaniem prac towarzyszących, dzięki którym zlikwidowane 
będą istniejące nieprawidłowości. 

 
a. Liczne ubytki tynku – uszkodzenia spowodowane głównie czynnikami 

atmosferycznymi. 
Wniosek/zalecenie: należy odtworzyć powierzchnię tynku zaprawą 
tynkarską przed przystąpieniem od wykonania ocieplenia. 

 
b. Uszkodzona konstrukcja balkonów – uszkodzenia spowodowane 

głównie czynnikami atmosferycznymi. 
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Wniosek/zalecenie:  
1. Balkon od północy (podwórza) - skucie odspojonych elementów 
uzupełnienie ubytków tynkiem, wykonanie izolacji balkonu styropianem 
2cm  + klej z siatką i tynk . 
Barierki balkonów oraz elementy stalowe wyczyścić z korozji - stopień 
czyszczenia Sa-2, malować farbą antykorozyjną a  następnie farbą 
nawierzchniową alkidowe (ftalowe) w kolorze czarnym 
 
2. Balkon od południa (ul. 1-go Maja) - cegła do rozbiórki. Po odkryciu 
ocenić stan wsporników nośnych balkonu. Jeżeli nie uległy znaczącej 
korozji to wyczyścić z korozji - stopień czyszczenia Sa-2 dospawać pręty fi 
10mm co 15cm (pręty rozdzielcze fi 6mm co 20cm) wylać płytę betonową 
klasy B25.  
 
Ułożyć warstwy izolacyjne na balkonie 

 
1 – obróbka blacharska, 2 – taśma uszczelniająca, 3 – okładzina ceramiczna na kleju klasy C2 S2 lub C2 S1, 3 – 

elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca (uszczelnienie zespolone), 4 – jastrych zespolony na warstwie sczepnej 

(warstwa spadkowa), 6 – płyta konstrukcyjna balkonu; 

 

 
Uszkodzenia pokrycia dachu – uszkodzenia spowodowane głównie 
czynnikami atmosferycznymi. 
Wniosek/zalecenie: obecna pokrycie dachowe należy uszczelnić i 
przykryć nową blachą na rąbek stojący wraz z wymianą wszystkich 
obróbek blacharskich. 
 

c. Uszkodzony tynk na powierzchni kominów – uszkodzenia 
spowodowane głównie czynnikami atmosferycznymi. 

Wniosek/zalecenie: należy wykonać naprawę tyków na powierzchni 
kominów wraz z wykonaniem nowych „czapek” z blachy. 
 
d. Pęknięcia ściany zewnętrznej od strony zachodniej - spowodowane 
nierównomiernym osiadaniem fundamentu. 



 17 

Wniosek/zalecenie: zleca się „zszycie” pęknięcia wg następującej 
technologii: 
- wykonać bruzdy o głębokości min. 6cm, przy użyciu szlifierki kątowej  
- w wykonaną bruzdę wkleić pręt zbrojeniowy żebrowany o średnicy 8mm 
na zaprawę szybkowiążącą np. CERESIT CX-5 lub równoważną – w 
zainiektować zaprawę do ¾ głębokości, następnie osadzić pręt 
zbrojeniowy na głębokość ok. 4cm, uzupełnić spoinę zaprawą, 

 

4. Zakres prac obejmujących termomodernizację budynku 

4.1. Zakres prac podstawowych obejmujących termomodernizację  
 
W zakres podstawowy prac obejmujących termomodernizację budynku 
wchodzić będą: 

a) Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15cm 
(ścianę północną, południową oraz zachodnią należy ocieplić płytami 
styropianowymi o grubości 15cm od zewnątrz, natomiast ścianę od 
strony wschodniej należy ocieplić płytami stryropianowymi gr. 5cm od 
wewnątrz z uwagi na brak możliwości zwiększenia gabarytów budynku w 
stronę wschodnią) o współczynniku λ min. 0,034W/m*K, w systemie 
metody lekkiej – mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym 
malowanym farbą silikonową, struktura  „BARANEK 2 mm” zgodnie z 
zaprojektowaną kolorystyką. Podczas wykonywania prac należy 
stosować się do wszystkich zaleceń i wytycznych techniczno-
technologicznych producentów materiałów, oraz warunków technicznych 
wykonania odbioru robót dociepleniowych. Ościeżnice okienne docieplić 
styropianem gr. 3cm.  
Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji z Biurem 
Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta  

b)  Docieplenie cokołów oraz ścian piwnic do głębokości 70 cm – 80 cm 
poniżej poziomu terenu od strony północnej i południowej (z uwagi na 
brak możliwości wykopów przy budynku od strony zachodniej ocieplenie 
należy doprowadzić do poziomu terenu) płytami XPS gr. 15cm o 
współczynniku λ min. 0,034W/m*K, w systemie metody lekkiej – mokrej z 
wykończeniem w części cokołowej tynkiem żywicznym mozaikowym. 
Poniżej linii tynku żywicznego należy warstwę ocieplenia zabezpieczyć 2 
warstwami masy bitumicznej, naniesionej na warstwie kleju do 
styropianu na siatce. Podczas wykonywania prac należy stosować się do 
wszystkich zaleceń i wytycznych techniczno-technologicznych 
producentów materiałów, elementów lub systemów. 

c) Docieplanie dachu. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej 
stwierdzono, że część poddasza nie została należycie ocieplona. Miejsca 
brakującego ocieplenia należy uzupełnić wełną mineralną gr. 24cm 
układaną pomiędzy krokwiami. 
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d) W celu poprawienia wentylacji budynku w przewodach wentylacyjnych 
należy zamontować rury nierdzewne o średnicy ∅110 zakończone 
nasadą kominową wspomagającą ciąg (np. TurboSlim) 

 

Technologia wykonania docieplenia ścian 
 
Całość robót dociepleniowych ścian możemy podzielić na pięć podstawowych 
etapów: 

- przygotowanie podłoża, 
- przymocowanie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- ułożenie tynku mineralnego 
- malowanie elewacji farbą silikonową wg rysunków kolorystyki, 

Każdy z wyżej wymienionych etapów wymaga przestrzegania określonych 
zasad, których spełnienie jest konieczne, aby uzyskać gwarancję trwałego i 
skutecznego docieplenia. 
Prace dociepleniowe należy prowadzić w następujących warunkach 
atmosferycznych: 

- montaż systemu może odbywać się w temperaturze 5-25oC, 
- praca w temp. poniżej 5oC może grozić zamarznięciem wody, bez której 

niemożliwe jest wiązanie zaprawy mineralnej,  
- z kolei temp. powyżej 25oC lub mogą powodować zbyt szybkie 

odparowanie wody z zaprawy klejowej lub tynkarskiej, a także nadmierne 
wchłanianie wody przez nagrzane podłoże. 

 
Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować wszelkie urządzenia 
zainstalowane na elewacji (lampy, tablice, kraty, itp.). Istniejące instalacje, które 
ze względu na wymagania Warunków Technicznych nie mogą zostać 
zasłonięte, należy zdemontować a po wykonaniu docieplenia ponownie 
zamontować. 

Zasadniczym sposobem mocowania płyt izolacyjnych jest ich przyklejanie do 
ścian przy pomocy zapraw klejowych. Podłoże powinno być nośne, stabilne, 
równe, czyste i nienasiąkliwe. Należy elewację zmyć i oczyścić z luźnych 
pozostałości, usunąć naloty organiczne (mchy i porosty), a w przypadku 
porażenia ścian przez grzyby zastosować specjalne środki grzybobójcze. 

Nierówności powierzchni przekraczające 1cm należy wyrównać poprzez 
skucie lub zastosowanie zaprawy wyrównującej.  Po zakończeniu prac 
związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę z 
przyczepnością zaprawy klejowej. Kilka kostek styropianu o wielkości 15x15cm 
należy przykleić do podłoża zaprawą klejową grubości około 1cm, po pełnych 3 
dniach przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany (pull off). Jeżeli 
zerwanie przyczepności nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność 
zaprawy klejowej jest dobra. Jeżeli próbki styropianu oderwane zostały łącznie 
z warstwą podłoża oznacza to, że podłoże jest niedostatecznie przygotowane. 
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Mimo przeprowadzenia próby „pull off” zaleca się zagruntowanie podłoża, 
preparatem głęboko penetrującym, paro przepuszczalnym.  

 
Mocowanie płyt styropianowych 

Warstwę termoizoalcji zgodne z projektem stanowi płyta styropianowa. 
Należy stosować płyty styropianowe gr. 15cm typu EPS, o gęstości 
objętościowej, co najmniej 15 kg/m3. Elementem mocującym płyty styropianowe 
jest warstwa kleju wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi. Zaprawa 
klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma 
obwodowego i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na 
powierzchni płyty. Do przyklejania płyt można przystąpić po demontażu obróbek 
blacharskich, krat okiennych i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Klej 
nanosić bezpośrednio przed przyklejeniem płyt do ściany. Płyty styropianu 
muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny 
większe niż 2mm. Zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w pk. 5 
niniejszego opracowania stosować styropian frezowany, co zapobiegnie 
powyższemu. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, 
ewentualne nierówności należy zeszlifować papierem ściernym. Warstwa 
zbrojona nie jest w stanie ukryć większych nierówności niż ok. 1mm. Dlatego 
trzeba szczególną uwagę zwracać na staranne przygotowanie podłoża. 
Elementem wspomagającym mocowanie są kołki plastikowe. Można je 
montować w momencie, kiedy warstwa zaprawy klejowej zwiąże (najwcześniej 
po 2 dniach od klejenia płyt styropianowych). Należy stosować cztery dyble na 
1m2, czyli 2 kołki na jedną płytę. W szczególnych wypadkach należy stosować 
większą liczbę kołków np. naroża budynku. 

Długość kołków dobrać w zależności od warstw przegród, do których 
będą mocowane płyty styropianowe. 

 
Wykonanie warstwy zbrojonej 

Po przyklejeniu płyt styropianowych następnym krokiem jest wykonanie 
warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie 
stabilnego podkładu pod warstwę tynku. Po upływie 2-3 dni od momentu 
zakończenia układania płyt styropianowych można przystąpić do wykonania 
warstwy zbrojonej. Rozpoczynamy od nałożenia na warstwę styropianu kleju. 
Używa się do tego celu pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. Zaprawę 
klejową najlepiej jest rozprowadzić pionowymi pasami o szerokości rolki siatki z 
włókna szklanego, czyli ok. 1,0m. Następnie należy odciąć odpowiedniej 
długości pas siatki i przymocować go w kilku miejscach w warstwie zaprawy 
klejowej. Zaraz potem trzeba zatopić ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej 
pacy. Każdy następny pas siatki układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi 
pasami siatki powstawały zakłady szerokości min. 10cm zarówno w pionie jak i 
w poziomie. Siatka z włókna szklanego w systemie pełni rolę  „zbrojenia”, 
dlatego też musi zachowywać ciągłość na całości elewacji. Po zatopieniu siatki 
należy dokładnie wygładzić (wyrównać) warstwę zaprawy klejowej. Wykonuje 
się to przy pomocy pacy metalowej gładkiej. W ścianach z otworami okiennymi 
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lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia warstwy 
zbrojonej przy narożnikach otworu. Dolna część budynku do wysokości 2,0m od 
terenu należy zabezpieczyć dodatkową warstwa siatki. Układa się ja tak samo 
jak pierwsza warstwę. Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie 
ważne, jest ona odpowiedzialna za osłonę izolacji termicznej i jednocześnie 
musi stanowić trwały podkład pod warstwę tynku. Dlatego wszelkie nierówności 
powinny być zeszlifowane papierem ściernym   
 
Wykonanie tynku  
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej, 
która poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych warstw spełnia rolę czynnika 
kształtującego wygląd elewacji docieplanego budynku. Podłożem dla tynku jest 
warstwa zbrojona z naniesionym podkładem tynkarskim. Tynk układać zgodnie 
z wytycznymi producenta. 
Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji z Biurem Rewitalizacji 
i Estetyzacji Miasta  
 

4.2. Zakres prac uzupełniających  
 

Jako uzupełnienie wskazanego powyżej zakresu należy wykonać 
następujące prace uzupełniające: 
 

a) Podczas prac dociepleniowych konieczna będzie wymiana zewnętrznych 
parapetów, ze względu na zwiększenie grubości ścian zewnętrznych o 
grubość izolacji termicznej. Zaleca się wykonanie nowych parapetów z 
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zbliżonym do RAL 
7024. Szerokość parapetów dobrać do grubości nowej warstwy 
docieplenia ścian, tak aby okapnik wystawał min. 7cm poza krawędź 
ściany 

b) Wykonanie nowych obróbek blacharskich w miejscach gzymsów wokół 
budynku zgodnie z detalami 

c) Zdemontować istniejące rynny oraz rury spustowe wraz z obróbkami 
gzymsowymi, a po wykonaniu prac dociepleniowych wykonać nowe w 
kolorze zbliżonym do RAL 7024 

d) Wymienić stare drzwiczki rewizyjne na nowe 
e) Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zgodnie z zestawieniem 
f) Nadmurowanie ogniomurków do wysokości 30cm powyżej połaci 

dachowej 
g) Zamurowanie wnęk ściennych lub wypełnienie ich styropianem w celu 

wyrównania powierzchni ścian budynku przed przystąpieniem do 
zasadniczych prac elewacyjnych 

h) Naprawa attyki ozdobnej 
i) W miejscach istniejących otworów wentylacyjnych należy zamontować 

kratki wentylacyjne 
j) Wszystkie elementy nieużytkowane należy zdemontować 
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k) Należy zamontować nową lampę oświetleniową nad wejściem do 
budynku 

l) Demontaż na czas robót tabliczek z numerem budynku a następnie 
ponowny ich montaż 

m) Wejście do piwnicy - do wyburzenia i odtworzenia z bloczka z betonu 
komórkowego gr.24cm. Wejście należy zadaszyć poprzez przedłużenie 
krokwi i ułożenie pokrycia dachowego z blachy analogicznie do 
istniejącego zadaszenia węzła cieplnego. W wyniku tych prac konieczne 
będzie również zamurowanie jednego z okien w pomieszczeniu węzła 
cieplnego. 

 
Uwagi końcowe: 
Prace objęte zakresem niniejszego opracowania nie będą stwarzać zagrożenia 
pożarowego. Wszystkie prace objęte zakresem niniejszego opracowania należy 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Podczas wykonywania prac należy używać materiałów 
posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Prace prowadzić zgodnie z zasadami BHP z uwzględnieniem 
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartymi w pkt. 6 
niniejszego opracowania. 
Pozostał prace wskazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

5. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania prac budowlanych 

Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego, obejmować będzie: 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami 
towarzyszącymi. 

Inwestycja obejmie budynek, zlokalizowany w Płocku przy ul. 3-go Maja 15, na 
działce nr 355/6. 
 
Wykaz istniejących elementów podlegających rozbiórce 
Rozbiórce podlegać będą: 

-  balkon w części południowej oraz północnej 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na działce zlokalizowane będą: 
- Plac magazynowania elementów budowlanych niezbędnych do realizacji 

planowanego zakresu prac, takich jak: materiały izolacyjne (styropian, papa), 
środki chemiczne w opakowaniach zamkniętych, materiały workowane, 
rusztowania. 

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 

• Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji prac. 
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
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• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
• Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy 
stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady siatki ochronne i siatki 
bezpieczeństwa. 
• Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 
bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków 
ochrony zbiorowej. 
• Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o 
nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości,  
• Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się 
rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub 
inne urządzenia ochronne. 

Zagospodarowanie terenu prac budowlanych 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz 
odprowadzania lub utylizacji ścieków; 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6) zapewnienia właściwej wentylacji; 
7) zapewnienia łączności telefonicznej; 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

• Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. 
• Jeżeli ogrodzenie terenu robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za 
pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
• Ogrodzenie terenu prac jeżeli jest to konieczne, wykonuje się w taki sposób, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 
1,5m. 
• Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
• Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2m. 
• Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny 
mieć spadków większych niż 10%. 
• Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 

1) dla wózków szynowych - 4%; 
2) dla wózków bezszynowych - 5%; 
3) dla taczek - 10%. 

• Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu 
powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą. 
• Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
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poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 
• W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy 
ochronnej na wysokości 1 m. 
• Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, 
• Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi 
lub znakami zakazu. 
• Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi 
zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny 
sposób. 
• Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w 
odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w 
warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty 
przejeżdżających pojazdów. 
• Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się 
daszkami ochronnymi. 

• Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, ogradza się balustradami, 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od 
płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z 
której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 
- W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, może być zmniejszona pod 
warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, 
zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

• Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 
spadające przedmioty. 

- W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co 
najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 
- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu, materiałów jest zabronione. 

• Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. 
• W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, 
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje 
się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. 

- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie 
budowy w opakowaniach producenta. 
- W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie 
powierzchni stropu. 
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• Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

• Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
• Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
• Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. 
• Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

• Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego, jest zabronione. 
• Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
• Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 
kabinę. 

Warunki socjalne i higieniczne 

• Na terenie prac urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 
ochronną i ustępów. 
• Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie prac pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
• W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w § 1 ust. 4 
załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 
• Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako 
miejsc siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
• Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II.   
• Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie 
do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
• W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w 
niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych oraz sposób zabezpieczenia 

Maszyny i inne urządzenia techniczne 

• Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
• Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 
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- Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji 
maszyn i urządzeń. 

• Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 
dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

- Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania robót. 
- Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 
funkcjonowanie. 

• Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

- Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

• Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne 
obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie 
badań i prób. 
• Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
• W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 
urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 
energii. 
• Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z 
którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 
• Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 
posiadają kabin, powinny być: 

1) zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami; 
2) osłonięte w okresie zimowym. 

- Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograniczać widoczności 
operatorowi. 

• Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie 
obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i 
bezpiecznego użytkowania. 

- W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, dla których prowadzona jest 
wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się 
wpisem do tej dokumentacji. 

• Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń 
technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 
• Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego 
będącego w ruchu jest zabronione. 
• Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone 
na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane 
próbie obciążenia, co najmniej raz w roku. 
• Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć 
wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika 
bezpieczeństwa tych przewodów. 
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-Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości jest 
zabronione. 

• Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną 
nośność maksymalną. 

- Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesia 
z gardzieli haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające 
gardziel. 
- Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny 
być przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 
- Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w 
szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne 
włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione. 

• Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 
wyraźnym napisem. 
• Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być 
szersze o 1,2 m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać 
prowadnice dla kół pojazdów. 

- Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h. 
• Podstawki ładunkowe i palety powinny mieć gładkie powierzchnie i krawędzie. 
• Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. 

- Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być 
uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między 
cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 0,783 rad (45°) - 90%, 
2) przy kącie 1,566 rad (90°) - 70%, 
3) przy kącie 2,092 rad (120°) - 50% 

        dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym. 
- Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°). 
- Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego 
obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. 
- Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie 
powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego dla jednego 
zawiesia. 
- Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, 
użytkowanych w temperaturach poniżej 253 K (-20°C), należy obniżyć o 50%. 
- Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenie 
robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. 
- Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości 
jest zabronione. 

• Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny 
być zabezpieczone  
• W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest 
zabronione. 
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• Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej o 0,5 m od położenia 
środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. 
• Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno znajdować się w 
odległości nie mniejszej niż 6 m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten 
powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. 
• Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę 
dźwigu budowlanego wykonuje się daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać 
co najmniej 2 m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy 
materiałów i wyrobów. 
• Dźwig wyposaża się w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się 
osób między stanowiskami obsługi i odbioru. 
• Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów 
budowlanych zabezpiecza się ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 
0,3 m od krawędzi pomostu roboczego. 
• Ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed zmianą położenia. 
• Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem 
umownym, w szczególności dźwiękowym. 

- Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione. 
• Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem 
pompy powinna być zapewniona sygnalizacja. 
• Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do transportu mieszanki 
betonowej lub zaprawy jest zabronione. 

- Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów 
należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do ciśnienia 
atmosferycznego. 
- W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione. 
- W czasie rozłączania i oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki 
ochrony indywidualnej. 
- Zwiększenie ciśnienia w przewodach ponad wartość dopuszczalną jest zabronione. 

• Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 
- Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

• Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
1) uszkodzonych zakończeń roboczych; 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 
3) rękojeści krótszych niż 0,15 m. 

• Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie 
posiadającej wymagane uprawnienia. 

- Osoba stosuje się do szczegółowych wymagań określonych w instrukcji obsługi. 
• Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
• Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych jest 
zabronione. 
• Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, 
wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym 
dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. 

- Do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, mogą mieć dostęp wyłącznie osoby 
obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w 
tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia 
eksploatacji i dozoru tych urządzeń. 
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- Przed wejściem do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, należy je przewietrzyć, 
a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze 

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 

- Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 
projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z 
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny 
wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

• Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
• Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

- Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
- Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 
określa w szczególności: 

1) użytkownika rusztowania; 
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 
oraz numeru telefonu; 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
6) oporność uziomu; 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

• Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 
określająca: 

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z 
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego 
podestu roboczego. 

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 
wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 
materiałów; 
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku; 
5) posiadać poręcz ochronną,  
6) posiadać piony komunikacyjne. 

• Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 
m. 
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• Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy 
określić z dokumentacji producenta. 

- Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza 
niż 2,5 kN. 
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew 
więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 
- W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 
balustrady od strony tej ściany. 

• Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
• Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
• Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie 
środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie 
organizacji ruchu. 

- Rusztowania powinny posiadać co najmniej: 
1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
2) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 
uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

• Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych wyżej powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

- Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad,  
• Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

- Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. 

• Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między 
stanowiskami pracy. 

- W przypadkach innych, odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 
m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie 
licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 

• Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są 
dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, 
przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 
• Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są 
zabronione: 

1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność; 
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
3) w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

• Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. 
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• Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
jest zabronione. 
• Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest 
dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu 
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z 
instrukcją producenta. 

- Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie 
więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta. 
- Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz 
opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście 
jest zabronione. 
- Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz 
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. 

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, 
przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz 
okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

- Zakres czynności objętych sprawdzeniem, określa instrukcja producenta lub projekt 
indywidualny. 

• W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym 
podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego 
położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 
• W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, 
znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za 
pomocą ręcznego urządzenia. 

- Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich 
najniższym położeniu. 

• Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, 
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. 
• Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach 
przed przypadkowym przemieszczeniem. 
• Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich 
ludzie, jest zabronione. 

Roboty na wysokości 

• Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 
upadkiem z wysokości.  

- Przepis stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk oraz do klatek schodowych. 
• Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą,  
• Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 
zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
• Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których 
dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być 
zabezpieczone balustradą,  
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• Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na 
drzwi, balkony, szyby dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą 
• Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy 
poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony 
krawędzi przejścia. 

- Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. 

• W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do 
prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 

- Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 
1,5 m. 

• Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 
linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 
momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 
• Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub 
zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą 
założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa. 

- Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi 
drabiny nie większej niż 0,4 m. 

• Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych 
podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych 
drabiny, krzesełka lub podestu. 

- Prowadnica pionowa, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający 
przesuwanie w górę aparatu samohamującego. 
- Prowadnica pionowa powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym 
niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny 
umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. 
- Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 
samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 

Roboty zbrojarskie i betoniarskie 

• Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach 
lub pod wiatami. 

- Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić 
umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 
mm. 
- Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i 
być przytwierdzone do podłoża. 
- Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być 
wyposażone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałów o 
właściwościach termoizolacyjnych. 

• Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym. 



 32 

• Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być 
składowane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. 
• Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 
• Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi, powinny być zawieszone 
stabilnie i zabezpieczone przed wysunięciem się. 
• Zabronione jest: 

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu 
wyższym niż 0,5 m ponad miejscem ułożenia; 
2) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; 
3) rzucanie elementów zbrojenia. 

• Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy 
kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone. 
• W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć 
ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników. 

- Na wydzielonym terenie  jest zabronione: 
1) przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali; 
2) przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; 
3) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 

• Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej 
uruchomieniem. 

- W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzeć 
obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim. 
- Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest 
zabronione. 
- W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów 
w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione. 

• Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń 
mechanicznych. 

- Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na 
mechanicznej giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej tarczy 
giętarki. 

• W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy 
przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby 
zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w 
środki ochrony indywidualnej. 
• Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. 

- Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i 
równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. 
- Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest 
zabronione. 

• Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w 
odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. 

Roboty montażowe 

• Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 
wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz 
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planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 
rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
• Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane 
dokumenty. 

- Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza codziennie osoba 
uprawniona  

• Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 
oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 
kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione. 
• Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

1) przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s; 
2) przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska 
pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia. 
- Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

• Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetowej należy przewidzieć 
bezpieczny sposób: 

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; 
2) stabilizacji elementu; 
3) uwolnienia elementu z haków zawiesia; 
4) podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty 
montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu 
terenu lub stropu. 

• Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim 
zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
• W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, 
odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy 
stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 
• W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 

1) stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 
2) podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego 
nominalnego udźwigu; 
3) dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 
4) stosować liny kierunkowe; 
5) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego 
podniesieniu na wysokość 0,5 m. 

- W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować 
podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, 
przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

• Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze 
strefy niebezpiecznej. 

Roboty dekarskie i izolacyjne 

• Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 
osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 
• Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i 
szczelnie zamknięte. 
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- Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny 
być wypełnione nie więcej niż do 3/4 ich wysokości. 
- Przewóz mas bitumicznych odbywa się w szczelnie zamkniętych zbiornikach. 
- Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywać się w kotłach do tego 
przystosowanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 
przeciwpożarowych. 
- Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach służących do jej 
przechowywania i transportu jest zabronione. 

• Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 
m od źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. 

- Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym 
mieszaniu. 
- Wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione. 
- Używanie do rozcieńczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione. 

• W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników i w pomieszczeniach 
zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych 
lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: 

1) intensywnej wymiany powietrza; 
2) zastosowania środków ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym 
osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego przez wykonawcę lub osobę 
upoważnioną oraz 
3) odpowiedniej asekuracji z zewnątrz. 
- Rozpuszczalniki i materiały powinny być przygotowane na zewnątrz i dostarczane 
do zbiorników i pomieszczeń zamkniętych gotowe do użycia. 

 

Opracował: 
 
 
 
 
 
mgr inż. Marcin Zawadka                                            mgr inż. Paweł Bońkowski 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ 
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA 

 
• Ustawa „Prawo budowlane – zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001  (Dz. U.  

Nr 129 poz. 1439). 
• Przepisy bhp branżowe. 
• Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej 
termomodernizacji na działce nr 355/6, na której zlokalizowany jest budynek 
mieszkalny wielorodzinny przy ul. 3-go Maja 15 w Płocku wraz z robotami 
towarzyszącymi. 

Teren budowy w obrębie należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie. 
Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
 

3. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 
MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA BUDOWIE WG WYKAZU USTAWY I 
OCENA MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA 

 
• Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości –
WYSTĘPUJĄ. 
• Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych 
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi –
WYSTĘPUJĄ. 
• Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – NIE 
WYSTĘPUJĄ. 
• Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych – WYSTĘPUJĄ. 
• Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – NIE WYSTĘPUJĄ. 
• Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – NIE 
WYSTĘPUJĄ. 
• Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych – NIE WYSTĘPUJĄ. 
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• Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza – NIE WYSTĘPUJĄ. 
• Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – NIE WYSTĘPUJĄ. 
• Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych – WYSTĘPUJĄ. 
 

4. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY 
ROBOTACH INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE 

 
Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z 
obsługą urządzeń budowlanych takich jak: 
 
- elektronarzędzia, 
- rusztowania, 
- maszyny do obróbki drewna /piły tarczowe, strugi/, 
- maszyny do obróbki stali /szlifierki, giętarki, nożyce/, 
 

5. WYKAZ PRZEPISÓW BHP DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA PRAC 
MONTAŻOWO – INSTALACYJNYCH I PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. 
U. Nr 47 poz. 401. 
• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 
marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst 
Dz.U.03.169.1650. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. Dz.U.99.80.912. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
Dz.U.00.26.313. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263.  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596. 
 

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

• Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracowników oraz bezpieczne użytkowanie trenu 
przylegającego do terenu objętego robotami budowlanymi. 
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• Teren budowlany w obrębie należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie. 
• Na terenie budowy należy umieścić w widocznych miejscach wyraźne tablice 
informujące o prowadzonych pracach oraz w razie konieczności stosowane 
znaki zakazu i ostrzegawcze. 
• Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny 
być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

• Przed przystąpieniem do pac należy zapoznać pracowników z zakresem i 
organizacją robót. 
• Nie zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy w razie 
przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia BHP, bez 
ważnych badań lekarskich i bez stosownych kwalifikacji i uprawnień. 
• Zauważonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrożeniu dla 
zdrowia lub życia ludzkiego, należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych i 
Pogotowie Ratunkowe. 
• Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz niebezpiecznych na terenie budowy: 
- gaz techniczny należy przechowywać w odrębnym i do tego celu 
przystosowanym pomieszczeniu, 
- materiały palne znajdujące się wewnątrz obiektu, na terenie przyległym do 
niego lub na placu składowym powinny być używane oraz przechowywane w 
sposób nienaruszający bezpieczeństwa ludzi i miasta,  
 

8. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

- stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z 
ich przeznaczeniem, 
 - na terenie budowy bezwzględnie używać hełmów ochronnych,  
- dbać należyty stan maszyn, urządzeń narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład 
w miejscu pracy, 
 - wnoszenie, spożywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na 
terenie budowy w stanie nietrzeźwym jest zabronione,  
 - dla robót oddalonych od punktu pierwszej pomocy więcej niż 500m należy 
zabezpieczyć przenośną apteczkę,  
 - w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 
należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, 
 - wszelki przejścia przez wykopy, rowy; doły, powinny być wykonywane z 
pomostami i poręczami do wysokości 1, 1m, łącznie z listwą lub linią pośrednią 
na - wysokości 0,6m oraz należy założyć (burtnice, deski, bale) o wysokości 
0,15m, 
 - połączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami powinno być wykonane 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te 
urządzenia oraz - zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
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- rusztowania i pomosty montażowe powinny być kompletne, stabilne 
zapewniające dogodny dostęp do elementów rozbieralnej konstrukcji i 
odpowiednią nośność, 
- stan rusztowań wiszących należy sprawdzić codziennie, pozostałych 
okresowo, a ponadto zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni (na rusztowaniach nie może zalegać 
śnieg i gołoledź) 
- rusztowania warszawskie można ustawić tylko na stabilnym podłożu,  
- deski na wszelkiego typu pomosty rusztowań muszą być z drewna 
sosnowego, świerkowego lub jodłowego w III-IV klasie o grubości nie mniejszej 
niż 38mm i szerokości min. 150mm, 
- przy stosowaniu zabezpieczeń linowych, liny należy zabezpieczyć przed 
kontaktem z ostrymi krawędziami oraz stosować je zgodnie z instrukcją 
wytwórcy, 
- w czasie pracy na wysokości przypinać się szelkami bezpieczeństwa do 
istniejących stałych elementów konstrukcji lub do lin asekuracyjnych, 
- zabrania się równocześnie wykonywać prace na różnych wysokościach w tych 
samych osiach, bez daszków ochronnych,  
- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m, stanowiska pracy 
przejścia i pomosty należy zabezpieczyć poręczą ochronną o wysokości 1, 
10m, burtnicą 15cm i poprzeczką pośrednią, 
- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 
przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich 
położenia, 
- prowadzenie prac z użyciem ognia otwartego a także palenie tytoniu, w 
miejscach, w których istnieje zakaz, jest zabronione, 
- nie używać sprzętu pożarniczego do celów gospodarczych i nie przenosić go 
samowolnie w inne miejsce. Zauważony ogień natychmiast gasić i wezwać 
Straż Pożarną, 
- sprzęt dźwigowy i środki transportu tak ustawić, aby nie było utrudnień z 
dojazdem wozów bojowych straży pożarnej i karetek pogotowia ratunkowego  
- urządzenia przeciwpożarowe, takie jak urządzenia gaśnicze i 
zabezpieczające, instalacje sygnalizacyjne-alarmowe, hydranty, wyłączniki i 
tablice rozdzielcze prądu elektrycznego należy umieszczać w miejscach 
dostępnych,  
- w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych należy 
umieszczać wykazy telefonów alarmowych, instrukcje postępowania na 
wypadek pożaru oraz oznakować zgodnie z Polskimi Normami miejsca 
usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, 
- przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zapewnić co najmniej dwa 
kierunki ewakuacji, 
- materiały powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie 
pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub w skutek 
wzajemnego oddziaływania, 
- zabrania się użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych 
bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych 
zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,  
- w miejscu wykonania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy 
umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, 
- sprzęt gaśniczy należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były 
wykonane, oraz rejony przyległe,  
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- zabronione jest przechowywanie materiałów palnych oraz wykonywanie prac z 
ogniem otwartym w odległości do 10m od miejsca składowania materiałów 
palnych, 
- składowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach położonych 
poniżej poziomu terenu oraz w budynkach nieprzeznaczonych do tego celu jest 
zabronione, 
- zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukcji, 
- nadzór budowlany musi mieć uprawnienia budowlane i wieloletni staż pracy 
przy rozbiórkach obiektów kubaturowych,  
- pracownicy powinni być wyselekcjonowani, posiadać nienaganny stan zdrowia 
(badania wysokościowe) i wieloletnie doświadczenie przy rozbiórkach obiektów 
kubaturowych, 
- zabrania się przechowywania na stanowiskach spawalniczych materiałów 
łatwopalnych, 
- nie wolno prowadzić razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami 
gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazów służących 
do spawania lub cięci. 
 

9.  UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy zrealizować zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi 
producentów materiałów. 

Uwaga! Wszystkie materiały budowlane – konstrukcyjne i wykończeniowe 
powinny posiadać atesty ITB i PZH.  
 
 
Opracował: 
 
 
 
 
 
 
mgr inż. Marcin Zawadka                                            mgr inż. Paweł Bońkowski 
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V.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

 
 
SPIS TREŚCI:  
A.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
1.  ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE  
 
B.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST-01 – Przygotowanie placu budowy  
SST-02 – Roboty w zakresie rozbiórek  
SST-03 – Roboty izolacyjne  
SST-04 – Roboty malarskie 
SST-05 – Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
SST-06 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
SST-07 – Rusztowania 
SST-08 – Roboty brukowe 
SST-09 – Roboty murowe 
SST-10 – Roboty przy wznoszeniu instalacji budowlanych – wykonanie instalacji 
odgromowej 
 
A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są 
warunki wykonania i odbioru wszystkich robót remontowo -budowlanych związanych z 

wykonaniem. Przedmiotem specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budynku na działce nr 355/6, przy ul. 3-go Maja 15 w Płocku . 
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:  
- Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2  
- Roboty wykończeniowe - kod CPV 45400000-1  
- Roboty remontowe i renowacyjne - kod CPV 4543000-7  
- Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7  
- Roboty rozbiórkowe -kod CPV 45110000 -1  
- Roboty izolacyjne -kod CPV 45320000 -6  
- Roboty murowe -kod CPV 45262522-6 
- Roboty malarskie - kod CPV 45262300 – 4  
- Roboty przy wykonaniu i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - kod 
CPV 45 26 00 00  
- Wykonanie izolacji cieplnych poddaszy – kod CPV 45321000 
- Stolarka budowlana – kod CPV 45421000  
- Rusztowania - kod CPV 45262100 
- Roboty brukowe – kod CPV 45233250-6  
- Roboty przy wznoszeniu instalacji budowlanych - kod CPV 45300000-0  
       Klasa robót  45.31 
       - 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
       - 4531500-9   instalacyjne roboty elektryczne  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest 
stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych poniżej. Opis przedmiotu zamówienia:  
Zakres prac przygotowawczych:   
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– ogrodzić teren na czas prac budowlanych taśmą zabezpieczającą;  
− przygotować miejsce dla samochodów transportowych na placu budowy;  
− przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu; 
− przygotować punkt PPOŻ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.  
Zakres prac rozbiórkowych:  
- rozbiórka i odtworzenie balkonu, 
- rozbiórka komórek lokatorskich 
- rozbiórka ściany murowanej ogrodzeniowej 
Zakres prac ogólnobudowlanych  
W ramach remontu przewidziano następujące roboty ogólnobudowlane:  
-  Wymurowanie - odtworzenie zzejścia do piwnicy , 
- prace związane z dociepleniem dachu wełną, 
- prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z 
wykończeniem tykiem cienkowarstwowym,  
- wymiana obróbek blacharskich i parapetów okiennych, 
- wymiana orynnowania, 
- montaż turbowentów, 
- uprzątnięcie odpadów pobudowanych; 
 
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej 
oraz zgodnie z treścią pozwolenia na budowę. W trakcie prowadzonych robót, mogą 
wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W każdej sytuacji należy 
zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. W 
przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie 
powiadomić projektanta. Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z 
projektami branżowymi. Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą 
posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie 
rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych producentów pod warunkiem 
spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania zgody projektanta.  
 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku gdy wystąpi taka 
konieczność, 
b) zlecenie nadzoru do właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 
c) zlecenie nadzoru do właścicieli lub zarządców instalacji lub urządzeń 
zamontowanych na dachu lub ścianach budynków,   
Roboty tymczasowe obejmują 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy;  
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy lub 
zorganizowanie przenośnych toalet; 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych - dzieci; 
 
1.4. Określenia podstawowe zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa 
budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 
wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej.  
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:  
- ST -Specyfikacja Techniczna  
- SST – Szczegółowy Specyfikacja Techniczna  
- PZJ – Plan Zapewnienia Jakości  
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- Kod CPV -oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie 
określeniami Wspólnego - Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)  
- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót,  
- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami I do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu  
- książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,  
- polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy,  
- projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej  
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu 
rozumie się: specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i 
inne opracowania niewymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.  
 
1.5. Adres inwestycji: Ul. 3 Maja 15, 09-402 Płock. 
1.6.Wymagania ogólne  
a) Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami 
przedstawiciela Zamawiającego. 
b) Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową.  
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową Dokumentacja przetargowa, ST, SST 
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są 
obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST, SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją przetargową ST lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
d) Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca 
będzie utrzymywać teren budowy, 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 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
f) Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 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.  



 43 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do 
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia, 
na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Zamawiającego.  
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie 
zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
k) Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i 
za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).  
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), 
wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
jeżeli jest:  
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
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2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. Przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów 
i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu robót.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.  
2.4.Szczegółowe dane o materiałach  
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono 
występujące w danych rodzajach robót materiały. Szczegółowe dane materiałów – 
zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.  
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów  
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować, jako przykładowe, ze względu na 
zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że wykonawca może 
zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości 
będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane 
parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę 
dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i 
udokumentować jego, jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 
dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do 
stosowania w budownictwie.  
 
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 projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
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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 przetargowej, ST, SST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
A. Ogólne warunki wykonywania robót  
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w 
ST i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego.  
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:  
-sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,  
-oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.  
5.3.Dokumenty budowy  
a) 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.  
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, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  
-uwagi i polecenia Zamawiającego,  
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  
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-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-dane dotyczące 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 informacji kto je przeprowadzał,  
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je 
przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.  
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
b) Księga obmiaru 
Księga obmiaru 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 księgi obmiaru.  
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził 
w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  
d) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty:  
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
-protokoły odbioru robót,  
e) 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 Zamawiającego.  
Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej) 
Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych zostały 
przedstawione w dokumentacji technicznej.  
Przedmiary robot, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową. Dla 
sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić 
Wykonawcom wyżej wymienione opracowania, jako element dokumentacji 
przetargowej.  
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Plan zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Plan zapewnienia 
jakości winien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
-wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje, 
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-wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, -sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, -sposób 
zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizację i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robot  
Celem kontroli robot 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, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Zamawiającego 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 .  
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 ST, SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
6.5.Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia 
jakości.  
 
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
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strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST 
i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie Zamawiający 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 
2.1.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robót zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich 
katalogach nakładów rzeczowych.  
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i 
ukończenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.  
7.3.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 m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój.  
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-odbiorowi częściowemu,  
-odbiorowi końcowemu,  
-odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).  
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robot, 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 Zamawiający. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, 
SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3.Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony 
w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
8.4.Odbiór końcowy robót  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i SST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.  
8.5.Dokumenty odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robot sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
-dokumentację powykonawczą  
-receptury i ustalenia technologiczne,  
-dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)  
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
-dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie  
-dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
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9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenianym przedmiarze robót.  
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, 
SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, 
bez względu na to , czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i 
przedmiarze robót czy też nie.  
Cena jednostkowa robót winna obejmować:  
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT  
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, 
dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty 
zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych 
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.  
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.  
Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę.  
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.  
Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.  
Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  
Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.  
Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  
Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.  
Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki 
organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  
Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania 
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wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym.  
Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych. Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki 
organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na 
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.  
M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz 
wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.  
M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  
Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy -Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych ustaw.  
Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach 
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów.  
Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.  
Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i 
bezpieczeństwem państwa.  
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.  
M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych. Instrukcja nr 282 „Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”– 
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa  
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością -Wymagania  
 
WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY 
WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.  
 
 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
SST-01 
Przygotowanie placu budowy 
Kod CPV 45000000-7 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
planowanymi pracami obejmującymi termomodernizację budynku mieszkalnego  przy 
ul. 3 Maja 15 w Płocku na dz. nr 355/6  
Zakres stosowania:  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.2. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)  
Zakres robót objętych przez Specyfikację:  
- Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,  
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- Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, 
łączność),  
- Zapewnienie oświetlenia placu budowy,  
- Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów 
niebezpiecznych,  
- Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  
- Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  
- Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją 
przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do 
gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska,  
- Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu  
- Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia 
odgromowe i uziemiające rusztowań.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST-00 „Wymagania ogólne” i 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.Ust. nr 47.poz.401 z 2003r). Określenie 
dotyczące rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są: Rusztowania systemowe wraz z 
całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na 
wysokościach. Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz 
normach.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Sposoby transportu wg normy „ PN-M-47000-2:1996 „ Pakowania, przechowywanie i 
transport rusztowań"  
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 
rusztowań może odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, 
deski krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju.  
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczące obliczeń 
konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-
.1996  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-M-47900-3  
Badania obejmują:  
Części rusztowań  
Zmontowane rusztowania  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu budowy, ustawienie rusztowań oraz czas 
pracy rusztowania nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na:  
-sprawdzeniu stanu podłoża,  
-sprawdzeniu posadowienia rusztowania,  
-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,  
-sprawdzeniu zakotwień,  
-sprawdzeniu zabezpieczeń,  
-określeniu odchyłek od pionu,  
-sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,  
Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły)  
Dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót  
Dziennik prac konserwatorskich  
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych  
Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po-montażowych  
Protokoły pomiarów i badań  
Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów  
Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż oraz 
czas pracy rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty 
wliczone są w cenę kontraktową.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).  
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez 
polskie ustawodawstwo.  
 
10.1. Normy  
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry  
PNM47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
 
 
SST-02 
Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45110000 -1 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontażowych związanych 
z planowanymi pracami obejmującymi termomodernizację budynku ul. 3 Maja 15 w 
Płocku na dz. nr 355/6.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
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.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.  
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
 - wyburzenie budynku gospodarczego, 
 - wywóz odpadów pobudowlanych z placu budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST – 00.  
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-00.  
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI  
Gruz z pustaków gazobetonowych, gruz betonowy.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
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3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  
Transport materiałów i sprzętu Do transportu materiałów i sprzętu stosować 
następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera 
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w 
sposób określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć  dla robót rozbiórkowych wykonawca 
musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów 
kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie 
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dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
8.2. Przedmiot odbioru   
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
9. PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w 
pkt.7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. nr 202 poz. 2072)  
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)  
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),  
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)  
 
 
SST-03 
Roboty izolacyjne 
Kod CPV 45320000-6 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania izolacji, związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku ul. 3 Maja 15 w Płocku na dz. nr 
355/6 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna (ST) stanowi 
obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 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 
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spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną obejmuje w szczególności:  
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS o gr. 15 cm do głębokości 0,8 m 
poniżej poziomu terenu;, 
- docieplenie ścian nadziemia styropianem EPS o gr. 15 cm metodą lekką mokrą; 
układanie „na zakładkę”, zaleca się zastosować 1 płytę gr. 15 cm wraz z wyprawami 
tynkarskimi,  
- docieplenie połaci dachu  z użyciem wełny o gr. 24 cm;, 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
– 00 “Warunki Ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i 
ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną i 
przedmiarem robót.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST-00 “Warunki Ogólne”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą szczegółową 
specyfikacją techniczną występują niżej wymienione materiały podstawowe:  
- styropian EPS  grubości 15,0cm, dobór styropianu w opisie technicznym (lambda 
max.  0,032 W/m2K) 
- styropian do izolacji ścian fundamentowych XPS o gr. 15 cm (lambda max.  0,032 
W/m2K), 
- płyty warstwowe EPS gr. 15cm, 
- klej z siatką włókna szklanego dowolnego systemu, 
- tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (wg kolorystyki), 
- w strefie cokołowej tynk cienkowarstwowy żywiczny, wzmocniony o podwyższonej 
udarności ( alternatywnie można zastosować w strefie parteru podwójną siatkę w 
warstwie klejowej) – kolor wg projektu kolorystyki, 
- masa klejowo-szpachlowa systemowa do styropianu, 
- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 
- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych 
ITB – długość łączników dobierać z dostosowaniem do warstw przegród, minimalna 
głębokość kotwienia 50mm, 
- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 
pionowych, 
- listwy startowe, 
2.2. Stosowane wyroby powinny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi 
normami, powinny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do 
stosowania.  
2.3. Warunki dostawy  
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być 
pakowany oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed 
pakowaniem powinny mieć obrzeza oklejone taśmą ochronną. Na opakowaniach 
jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące napisy:  
- Nazwa i adres wytwórcy,  
- Datę produkcji,  
- Ilość płyt/mat w opakowaniu,  
- Nazwę wyrobu uwzgledniającą jego skład i sposób wykonania,  
- Symbol typu wyrobu,  
- Symbol klasy wyrobu,  
2.4. Materiały pomocnicze  
Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do 
styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i 
narażone aluminiowe, itp. Klej do przyklejania styropianu – o przyczepność do betonu: 
> 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). Jako 
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warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 
145 g/ m2.  
Zaleca sie stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi min. Ø 10 w ilosci 
4 sztuk na 1m2, długości dobranej zgodnie z warstwami przegród zewnętrznych – 
minimalna głębokość kotwienia 50mm. 
Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z kolorystyką 
tynków o gestości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. Wyprawy tynkarskie silikatowe o 
granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ barwione w masie, o gestości objętościowej: 
ok. 1,70 kg/dm3.  
Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów 
izolacyjnych, posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do 
stosowania. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały 
te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie 
brezentem lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 
“Warunki Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót 
związanych z wykonywaniem oraz dociepleń budynków: 
piły do cięcia, wiertarki, 
młotki, 
mieszarki, 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu -zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-
00 “Warunki Ogólne”. 
 4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Do przewozu materiałów należy 
używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 
wpływem warunków atmosferycznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki wykonywania robót Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w 
specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
5.2.1. Izolacja termiczna dachu.  
Technologia wykonania prac: 
- zdemontować orynnowanie wraz z obróbkami blacharskimi, 
- wykonać naprawę kominów, 
- sprawdzić stan techniczny istniejącego pokrycia dachowego, 
- Kierownik budowy po ocenie stopnia przyczepności istniejącej papy do podłoża 
podejmie decyzję o jej usunięciu lub pozostawieniu jako podłoże pod 
nowoprojektowaną warstwę docieplenia, 
Roboty związane z nakładaniem izolacji należy wykonywać przy dobrej i suchej 
pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej 7 °C ale nie wyższej od 35 °C. Nie 
należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje należy kłaść na 
odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu.  
Stosować się do wszystkich zaleceń i instrukcji producenta systemu. 
5.2. 2. Izolacja termiczna ścian  
Technologia wykoania prac: 
- odkopać ściany fundamentowe budynku do głębokości min. 1, 2 – szerokość wykopu 
min. 1m, celem wykorzystania wykopu do ułożenia otoku instalacji odgromowej, 
- po odsłonięciu fundamentów sprawdzić stan izolacji, 



 59 

- w przypadku uszkodzenia lub braku izolacji - izolację naprawić wykonać poprzez 
dwukrotne smarowaniem środkiem bitumicznym bez rozpuszczalników organicznych. - 
- następnie fundamenty docieplić warstwą styropianu XPS o gr. 15 cm do wysokości 
30cm powyżej poziomu zagospodarowanego terenu 
- część nadziemna ścian ocieplić przy zastosowaniu dowolnego systemu metodą lekką 
mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych EPS gr. 8cm, 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy 
wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – 
projekt architektoniczno-budowlany wraz z wytycznymi montażu i ocieplenia 
producenta zaproponowanego przez Wykonawcę systemu dociepleń. Na czas 
przerwania robót dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym 
wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykami 
dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać poniższych zasad:  
- rozstaw kotew w poziomie max 65cm,  
- rozstaw kotew w pionie max 50cm;  
W przypadku wykonania docieplenia 2 warstwami płyty styropianowe w kolejnych 
warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania spoin – mijankowo.  
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. – czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu. Kryterium to spełniają np. niemalowane ściany betonowe. W przypadku 
stwierdzenia braku odpowiedniej nośności podłoża należy je odpowiedni wzmocnić 
przez zastosowanie środka gruntującego. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne 
wykończenie elewacji od dołu. Listwa to aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem 
do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
Prace przygotowawcze  
Demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych oraz instalacji 
odgromowej. Montaż nowej stolarki okiennej z profili aluminiowych. Przełożenie 
wszelkich urządzeń i instalacji zamontowanych na ścianach. Wymiana wywietrzaków i 
wywiewek dachowych. 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, 
narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania 
docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat 
technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).  
Przygotowanie podłoża  
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia 
ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie i dokonać oceny stanu 
technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z 
powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz 
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności 
(np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiazane cząstki muru) należy 
usunać. Nierównosci i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować. Przed 
przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy wykonać próbe 
przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-
10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. 
Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie 
styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwa podłoża, konieczne 
jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać 
ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy 
uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie 
podłoża.  
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W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz 
słabo trzymających się powłok, zaleca sie zmycie podłoża rozproszonym strumieniem 
wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża 
przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych.  
Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża 
trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak 
odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z 
odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie.  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur 
spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do 
przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe 
odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku.  
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego Przed realizacją mocowania 
mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach silę 
wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach 
technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu 
rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników.  
Sposób przygotowania zapraw klejących. 
Sucha zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną 
ilością wody i dokładnie wymieszać, a do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość 
wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania 
należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym 
mieszadłem koszykowym.  
Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać 
dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. Do 
przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną. Przygotowanie 
zapraw powinno odbywać sie w temperaturze od +5°C do +25°C, według 
szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.  
Przyklejanie płyt styropianowych  
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą 
„pasmowopunktową”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej 
powierzchni „plackami” o średnicy około 8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty 
w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała 
sie poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części 
należy nałożyć 8-10 „placków” zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca 
powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna 
przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć 
do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, a do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie 
się poza obrys płyty, to trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie 
przyklejonych płyt po raz drugi, jak równie korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W 
przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą 
ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.  
Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje 
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawędzi płyt z 
przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje 
miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ 
dociepleniowy.  
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 
ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością 
cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając 
korozję warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni 
elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się 
wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej.  
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża  
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Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników 
mechanicznych. Do mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować 
łączniki z trzpieniem plastikowym długości dostosowanej do warstw ściany docieplanej 
i średnicy min. 10mm., Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po 
dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy 
zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową 
płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.  
Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych  
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. 
Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych 
do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym 
papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i 
estetycznej elewacji.  
Wskazówki wykonawcze: 
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 
znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po 
operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne 
jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ 
stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych 
zmian jej grubości.  
Wykonywanie warstwy zbrojonej  
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest, jako minimum 3 mm 
grubości gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna być zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną w dyspersji z żywic akrylowych, przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace należy rozpocząć od 
wymieszania kleju z woda w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i 
zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać 
pionowo lub poziomo z zakładem min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie należy 
wykonywać warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie 
wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  
Wykonanie warstwy zbrojonej z włókna szklanego  
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować 
naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni 
wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie 
warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 
termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych).  
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na 
powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Nie należy 
wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po 
nich. Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu związania. Niska temperatura, 
podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas 
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wysychania zaprawy klejącej. Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie 
elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wykonawczym.  
Sposób wykonania warstwy zbrojonej  
Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą 
zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnie 
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągła warstwa o grubości około 3-4 
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu 
tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po 
nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby 
została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy 
siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku 
pozostawienia nierówności na wyschnięta powierzchnie przyklejonej siatki nanieść 
druga cienka warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego 
wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna 
wynosić od 3 do 5 mm.  
Wykonanie podkładu tynkarskiego  
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać 
bez rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć, jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w 
skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie 
akrylowych i polimerowo – żywicznych tynków dekoracyjnych.  
 
Wykonanie wyprawy tynkowej 
Należy stosować się do wytycznych producenta tynku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 
“Warunki Ogólne” . Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni 
izolacji, staranność ułożenia (brak mostków cieplnych), brak uszkodzeń izolacji, stopnia 
pokrycia powierzchni. Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające 
zakryciu.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.  
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 Zamawiający. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, 
SST i uprzednimi ustaleniami. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i 
uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały 
pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
-ocenę wyników badań,  
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
-informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-00 “Warunki Ogólne”, punkt 9.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe. 
Instrukcje wybranych producentów 
 
SST-04 
Roboty malarskie  
Kod CPV 45262300 -4 
 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich, związanych z planowanymi pracami obejmującymi 
termomodernizację budynku ul. 3 Maja 15 w Płocku na dz. nr 355/6 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich, wynikających z zakresu prac przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót.  
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
malarskich robót wykończeniowych.  
Zakres robót obejmuje:  
-roboty przygotowawcze,  
-zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
-dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i -
rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
-wyładunek materiałów na terenie robót,  
-rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  
-przygotowanie materiałów do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiałów i 
narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,  
-montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 
-demontaż niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,  
-przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, – ochrona pozostałych powierzchni 
przed zabrudzeniem,  
-próby kolorów,  
-sprawdzenie poprawności wykonanych robót, – oczyszczenie terenu z resztek 
materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  
-utrzymanie miejsca robót,  
-unieszkodliwienie odpadów,  
-uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Zakres rzeczowy obejmuje :  
-przygotowanie podłoży pod roboty malarskie ( gruntowanie),  
-malowanie ścian i sufitów,  
-malowanie ścian zewnętrznych.  
1.4. Wymagania dotyczące robót  
1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami 
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Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania 
Ogólne”.  
1.4.2 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały malarskie powinny być zaopatrzone w:  
aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,  
certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,  
certyfikat na znak bezpieczeństwa  
winny posiadać atest PHZ.  
2.2. Wymagania szczegółowe.  
2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. Do wymalowań wewnętrznych 
ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe o jakości 
odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych 
wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania normy co najmniej przez 12 miesięcy od 
daty produkcji.  
2.2.2. Środki gruntujące.  
Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty 
technicznej, wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni.  
2.2.3. Materiały pomocnicze:  
rozcieńczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowy, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie  
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń,  
środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
2.2.4. Woda 
Do farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych może być zastosowana jedynie woda 
wodociągowa.  
2.2.5. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej 
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie 
chłonnych i osłabionych podłoży np. typu UNI-GRUNT lub inna równoważna 
spełniająca wymagania PNC-81906.  
2.3. Warunki przechowywania i składowania. Wszystkie materiały powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.  
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów: Podany powyżej materiał stanowi propozycję 
projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” 
Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-
jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego 
zalecanego przez producenta farby i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego 
poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania 
BHP.  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
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szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
pędzle i wałki,  
mieszadła napędzane wiertarką elektryczną,  
pojemniki do przygotowywania składników farb,  
agregaty malarskie ze sprężarkami,  
drabiny i rusztowania. Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno być zgodne z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-00 „Wymagania ogólne”, dobranymi 
przez Wykonawcę, niewpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów.  
4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 
względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem 
lub uszkodzeniami opakowania.  
4.3. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 
zalecanej przez producenta w środkach transportowych pokrytych plandekami lub 
zamkniętych.  
4.4. Do transportu farb i materiałów w postaci suchych mieszanek w opakowaniach 
papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków transportu.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi 
normy PN-89/C-81400.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wytyczne ogólne 5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano 
w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej, jakości i spełnienie wymagań 
technicznych.  
5.2. Roboty malarskie.  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich 
można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie. Powierzchnia przygotowana 
do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych, 
pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, 
wykwity solne).  
5.2.2.1. Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: usunąć 
stare powłoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyć, umyć 
wodą, naprawić uszkodzenia oraz zatrzeć podłoże do równej powierzchni. 
Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu nie powinna wykazywać śladów starej farby 
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych ścian 
wewnętrznych oraz sufitów w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania należy 
po uprzednim przygotowaniu tj. usunięciu starej powłoki malarskiej, wyrównać 
specjalnie produkowaną do tego celu warstwą tynku gipsowego (gładź tynkarska), 
który należy wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, aż do momentu uzyskania 
możliwie jednolitej, równej i nieporowatej powierzchni. Następnie powierzchnię należy 
zagruntować rozrzedzonym roztworem farby, która będzie stosowana w proporcji 
objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny szarego mydła. Powierzchnie nie 
nasiąkliwe nie wymagają gruntowania.  
5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej 
dopiero po wyschnięciu tynku tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. Powierzchni 
nowego tynku powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
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uszkodzenia tynków powinny być usunięte poprzez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni.  
5.2.3. Prowadzenie robót malarskich.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz 
miejsc naprawianych. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze 
powyżej +5oC lecz poniżej +25oC, przy czym temperatura podłoża nie powinna 
przewyższać +20oC.  
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich wentylację. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , 
należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie na elementach metalowych można 
prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Prace malarskie 
należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby , która winna zawierać :  
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy go 
stosować,  
- sposób przygotowania farby,  
- sposób nakładania farby,  
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie,  
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
- różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp).  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. W celu uzyskania dobrego krycia należy 
nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych zgodnych z instrukcją 
producenta.  
5.2.4. Wymagania w stosunku do powłok.  
5.2.4.1. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb dyspersyjnych powinny 
być:  
- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz reemulgację,  
- aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku,  
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową  
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla,  
- bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń 
i poprawek,  
- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek,  
- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. Dopuszczalna jest jedynie 
chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  
6.3. Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich 
wykonania.  
6.4. Kontroli jakości podlega:  
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  
-deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną,  
-sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu,  
oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna 
zawierać skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek wypełniaczy, 
śladów pleśni, kożucha, spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrąceń.  
Kontrola podłoża pod roboty malarskie.  
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Badanie podłoża dokonuje się dla podłoży betonowych nie wcześniej niż po 4 
tygodniach od daty wykonania, a dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z 
ich przyjęcia. Badanie podłoży powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i 
wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.  
Badanie podłoża obejmuje:  
– dla tynków zwykłych - na zgodność wykonania z projektem budowlanym, równość i 
wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, wykonanie 
napraw, czystość powierzchni, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku,  
– dla płyt gipsowo-kartonowych -wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość 
powierzchni, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
–  dla elementów metalowych – czystość powierzchni.  
Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle 
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) 
sprawdza się poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Dla powierzchni 
metalowych do przetarcia używa się czystej szmatki.  
W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola podłoży.  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić w 
temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%.  
– wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m,  
– barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
– sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym 
do powłoki. Jeżeli na szmatce wystąpiły ślady, można uznać powłokę za odporną na 
wycieranie,  
– przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie skalpelem z 
ostrzem  o grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w każdą 
stronę, a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki. Jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą,  
– odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla. Powłokę uznaje się za odporną jeśli piana na pędzlu nie 
zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa jednakową barwę i nie wystąpią 
prześwity podłoża. 
6.5 Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z 
wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola 
wykonanych powłok.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest : 
[m2] - dla robót malarskich:  
dla ścian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu,  
dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni,  
7.3 Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym.  
8.3. Odbiór robót malarskich obejmuje:  
sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów,  
badanie podłoża,  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok,  
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
sprawdzenie odporności na wycieranie,  
sprawdzenie przyczepności powłoki,  
sprawdzenie odporności na zmywanie.  
8.4. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady 
zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek 
niedostatecznej przyczepności do podłoża.  
8.5. Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny 
być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny, malowanie nie powinno zostać przyjęte.  
8.6. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty 
potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej 
warunkom wymaganym przez Zamawiającego.  
8.7. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
8.8. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane – z 
jednoczesnym obniżeniem ich ceny.  
8.9 Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa 
wzór umowy.  
9.2. Cena wykonania robót. Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez 
Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji 
kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości 
danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii.  
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje:  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
– wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  
– przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin,  
– przygotowanie wszystkich materiałów (farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi 
oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,  
– przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,  
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,  
– ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie -
przed zabrudzeniem,  
– próby kolorów,  
– zasadnicze roboty malarskie,  
– zasadnicze roboty okładzinowe, 
– oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  
– oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania,  
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– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń  
– utrzymanie miejsca robót,  
– mycie po robotach malarskich i okładzinowych,  
– uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
Cena uwzględnia również:  
– nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe,  
– ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 
prowadzenia robót,  
– postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 
przestawiania sprzętu  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodnie zapisami w umowie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Normy  
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne.  
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych.  
PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Część 2: Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości.  
PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  
PN-EN 13300 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe PN-C-81901 Farby olejne i alkilowe.  
PN-C-81903 Farby poliwinylowe PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do 
gruntowania.  
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.  
PN-C-81907 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe PN-C-81914 Farby 
dyspersyjne stosowane wewnątrz PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do 
czasowej ochrony PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.  
PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia.  
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 
całkowitego wyschnięcia. PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości 
powłoki.  
PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach 
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.  
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania.  
PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową.  
PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła)  
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na 
mokro i podatność na czyszczenie.  
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.  
PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie.  
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  
PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie.  
PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja.  
Inne  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich 
znakiem budowlanym,  
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE,  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – MBiPMB 
ITB – Wydawnictwo Arkady, Warszawa  
 
 
SST-05 
Roboty przy wykonaniu i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Kod CPV 45260000 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac dekarskich (obróbki blacharskie oraz 
orynnowanie) związanych z planowanymi pracami obejmującymi termomodernizację 
budynku ul. 3 Maja 15 w Płocku na dz. nr 355/6 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
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.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac dekarskich. 
Zakres prac dekarskich obejmie roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe 
elewacji, elementów obróbek blacharskich budynku oraz elementów odwodnienia. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST – 00.  
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-00.  
 
2. MATERIAŁY  
Podczas prac dekarskich użyte zostaną:  
- blacha stalowa powlekana, 
- parapety podokienne zewnętrzne prefabrykowane, lakierowane stalowe lub 
aluminiowe, 
- łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem, 
- wkręty do drewna, gwoździe ocynkowane w niezbędnej ilości, 
- pasy usztywniające z blachy stalowej powlekanej. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  
Transport materiałów i sprzętu Do transportu materiałów i sprzętu stosować 
następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.  
4.2. Wymagania szczegółowe 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta, należy 
ponadto: 
- unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 
- przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po   szorstkich,   nierównych,   zanieczyszczonych 
podłożach, 
- arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w 
pozycji poziomej, 
- wszystkie wyroby     muszą     być     ładowane,     rozładowywane,     transportowane 
i magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią, 
- wyroby    muszą    być    magazynowane    w    pomieszczeniach    wentylowanych    
na drewnianych czystych paletach uniemożliwiających deformację, 
- w   pomieszczeniach   magazynowych   nie   może   dochodzić   do   gwałtownych   
zmian temperatury powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach, 
blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na 
paletach drewnianych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonywanie czynności podstawowych : 
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania podkonstrukcji i podłoża,, 
- profilowanie elementów z blachy 
- wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej, 
- montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 
budowlanymi. 
5.3. Zasady wykonywania robót 
- okładzina z blachy – szerokość zwoju dopasować do szerokości pasa obróbki, 
- odcinki blach nie dłuższe niż 400 cm, 
- podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających 
fragmentów zaprawy i raków na powierzchni betonowej, 
- łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany 
lub leżący, w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów 
blachy na elewacji na pojedynczą agrafkę, 



 72 

- rąbek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać 
dylatację 5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy, 
- blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperaturą około 10 C (minimalnie 4 º 
C). Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych, 
- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące, 
- należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego, 
- montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach systemowych, 
- montaż rynajz do zaprojektowanego profilu zetowego na blacho-wkręty, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót dekarskich zwłaszcza tolerancji wymiarów i jakości powłok 
ochronnych blachy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów 
kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
8.2. Przedmiot odbioru   
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
9. PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5  oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w 
pkt.7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 
1989 r.  
PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. 
PN - 84/H - 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 
powlekane.  
PN - 81/H - 92900 – Cynk. Blachy 
 
SST-06 
Stolarka budowlana   
Kod CPV 45421000 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie architektoniczno -
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budowlanym podczas prowadzenia montażu stolarki okiennej związanych z 
planowanymi pracami obejmującymi termomodernizację budynku ul. 3 Maja 15 w 
Płocku na dz. nr 355/6  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
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.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- barierek ochronnych i balustrad, 
-wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej, 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST – 00.  
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do 
wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Materiałami są: 
- okna stałe - ramy z aluminium, profile np. PONZIO PE52 
- zestawy szybowe nie gorsze niż 0,7 (zestawy trzyszybnowe), 
- elementy ślusarskie – rury i pręty gorącowalcowane, malowane farbą wg kolorystyki, 
- daszki nad wejściami – z rur aluminiowych z pokryciem z poliwęglanu komorowego, 
  
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt do wykonania montażu stolarki aluminiowej. Sprzęt do robót blacharskich i 
montażu ślusarki. 



 74 

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki aluminiowej, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno 
zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w 
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych,   
zabezpieczonych   przed   opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z 
wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być 
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach 
transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W 
czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest 
przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie 
należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 
powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od 
gruntu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki 
budowlanej należy: 
Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie 
magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna 
przekraczać 70%.  Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca 
pracy. Przygotować rusztowania pomocnicze. 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów, 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i 
innych materiałów pomocniczych. 
- należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi, 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 
stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie ościeży, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł drzwiowych 
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania 
nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 
wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. 
Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń. Elementy 
metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie 
przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
aluminium. 
Przy osadzaniu ościeżnic w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a 
po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 
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Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne 
podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak 
aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w 
ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w 
wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną 
zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 
m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki 
budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inżyniera budowy.Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę 
jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych 
Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów 
kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.  
Jednostka obmiarową jest: 
m2 - (metr kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni 
ślusarki w świetle ościeżnic, 
szt – ościeżnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, 
m – obróbki blacharskie prefabrykowane, balustrad, 
kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
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Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
 
9. PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary 
modularne. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-77/B-06200 Konstrukcje   stalowe   budowlane.   Wymagania   i   badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 
Podział i wymagania. 

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
 
 
SST-07 
Rusztowania 
Kod CPV 45262100 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas montażu i użytkowania rusztowań na potrzeby prac 
obejmujących termomodernizację budynku ul. 3 Maja 15 w Płocku na dz. nr 355/6 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
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.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęty jest następujący zakres prac towarzyszących 
i robót tymczasowych: 
- wykonanie projektu rusztowań, 
- ustawienie, eksploatacja i demontaż rusztowań, 
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- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowań, 
- montaż siatki ochronnej na rusztowaniach, 
- montaż zadaszenia zabezpieczającego nad wejściami do budynku, 
- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnątrz budynku, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
- wyznaczenie zastępczych dróg komunikacji, w tym ewakuacji, 
- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folią 
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca składowania gruzu i materiałów, 
- wywóz gruzu, 
 -uporządkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST – 00.  
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-00.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom 
zawartych w katalogach i instrukcjach producentów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, 
wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do zakresu robót. 
Rusztowania wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. Rusztowania 
powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  
Transport materiałów i sprzętu Do transportu materiałów i sprzętu stosować 
następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac związanych ze wznoszeniem rusztowań,  należy teren 
oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych.  
5.2. Roboty związane z montażem rusztowań 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Montaż rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu 
rusztowań i zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i 
demontażu rusztowań powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy 
na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne, mieć założone pasy ochronne, które 
w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszklone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. 
Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i mniej 
niż z 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku bez sztucznego 
oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego 
deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez 
wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddane do użytku po przyjęciu protokólarnym stwierdzającym 
zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie 
sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia podłużnic i 
biegów, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia 
złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów, a także sprawdza się 
czy w pobliżu rusztowania nie występują nieizolowane przewody elektryczne. 
Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. Nośność podłoża gruntowego w 
miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 0,1MPa. Obciążenie 
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń 
dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, 
w sposób zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy 
czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy 
sytuowaniu należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 
0,8m. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m, licząc od 
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się 
stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. Konstrukcję 
rusztowań o wysokości ponad 20 m należy stężać poziomo na całej długości 
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. 
Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była 
większa niż 10 m. 
Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym 
liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdą kondygnację rusztowania. 
Elementy konstrukcji powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy krzyżowych i 
wzdłużnych, które są złączam i konstrukcyjnymi. Złącza obrotowe można stosować 
tylko, jako złącza pomocnicze. Elementy pracujące na zginanie i rozciąganie nie mogą 
być łączone za pomocą złączy wzdłużnych. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna 
być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. 
Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, 
a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5m, a w pionie 
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4, 0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. 
Należy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość, co 
najmniej 150mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 
druty o średnicy 3 mm.  
Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość, co najmniej 1 m i być 
zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1, 1 m i poręczą pośrednią 
umocowaną na wysokości minimum 0, 15 m. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i 
przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem 
nie mniejszym ni 40 stopni od poziomu.  
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub 
demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac 
montażowych. 
Rusztowania winny posiadać siatkę ochronną i być oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Rusztowanie winno być wygrodzone od przylegającej 
jezdni i chodnika ogrodzeniem pełnym. Wejście do budynku i przejście przez bramę 
szerokości przejścia, o co najmniej 1 m. Daszki powinny być szczelne, wykonane z 
materiału amortyzującego upadek narzędzi lub materiałów z rusztowania. Stojaki 
narażone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami. 
Rusztowania należy wyposażyć w urządzenia piorunochronne. Stan rusztowania i 
elementów zabezpieczających należy okresowo sprawdzać. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami 
niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu 
rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonać przyrządami 
pomiarowymi. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy 
sporządzić protokół odbioru rusztowania. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega 
następującym przeglądom: 
-przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego 
rusztowanie 
-przeglądy dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania 
lub pracownika inżynieryjno-technicznego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów 
kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy). 



 80 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
8.2. Przedmiot odbioru   
Montaż rusztowań uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzone przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi 
specyfikacji. W przypadku, gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo 
należy go poprawić. 
 
9. PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 
7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 
U. nr 202 poz. 2072). 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 
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 poz. 140). 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.). 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 
rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania. 
 
SST-08 
Roboty brukowe  
Kod CPV  45233250-6 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac brukowych  związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku ul. 3 Maja 15 w Płocku na dz. nr 
355/6 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
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.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót Roboty obejmują: 
- rozbiórkę istniejącej opaski betonowej lub asfaltowej oraz wywóz gruzu, 
- wykonanie nowych obrzeży, podbudowy i nawierzchni z koski brukowej betonowej 
prasowanej, jako opaski wokół budynków i dojścia do śmietników 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST – 00.  
1.4.1 Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa lub 
dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 
Koryto - wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów placu, wykonany 
zgodnie z projektowanym przekrojem podłuŜnym i poprzecznym, 
PodłoŜe- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto 
chodnika, 
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona na podłoŜu, mająca za zadanie 
wyrównanie róŜnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania 
nawierzchni placu oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 1.4.5 Pozostałe 
określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie 
wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, 
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy budowie opasek z kostek brukowych betonowych 
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są: 
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm spełniającej poniższe wymagania.  
2.1.1 Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
2.1.2. Wymiary 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 30 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 
50 MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 
2.1.4. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 
2.1.5. Mrozodporność 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
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2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM. 
2.1.6 Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normy PN-B-
06712. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej 
wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą roboty przy 
układaniu placu. Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez 
Zamawiającego schematu oznakowania robót. 
Zakres wykonywanych robót: 
5.2.1. Podsypka 
Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości 
10 cm po zagęszczeniu. 
5.2.2. Układanie kostki  
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 
ponieważ podczas wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni 
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań, jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach n/n specyfikacji. 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót. 
6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie, jakości użytych materiałów należy wykonać na każde 50m2. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. 
6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać, co najmniej raz na 
każde 50m2 ułożonego placu i miejscach wątpliwych. Prześwit pomiędzy łatą 4 
metrową a nawierzchnią chodnika nie może przekroczyć 1,0 cm. 
6.2.4. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni 
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Sprawdzenie profilu podłużnego naleŜy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w 
punktach załamania niwelety nie powinny przekraczać +/- 3.0 cm. 
6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z 
poziomicą co najmniej raz na każde 150-300m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, 
jednak nie rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu 
wynoszą +/- 0,3 %. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów 
kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Jednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika zgodnie z pomiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
8.2. Przedmiot odbioru   
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
9. PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w 
pkt.7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni. 
 
SST-9 
Roboty murowe  
Kod CPV  45262522-6 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac murowych związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku ul. 3 Maja 15 w Płocku na dz. nr 
355/6 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
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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.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują projektowane prace murowe w 
zakresie: 
- wymurowanie zejścia do piwnicy  
- nadmurowania ogniomurków na szczytach budynku 
 1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST – 00.  
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-00.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiały do wykonania robót murarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową - opisem technicznym i rysunkami. Do podstawowych materiałów należą: 
- bloczki z betonu komórkowego, 
- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, termoizolacyjna 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać wymaganiom 
norm. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz    odpowiednie 
świadectwa   badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Materiały powinny być jak określono w 
specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Wszystkie czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem 
bloczków z gazobetonu powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich 
znaczną kruchość. Bloczki należy dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych 
folią termokurczliwą przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. 
Folia ta umożliwia przechowywanie bloczków na budowie nawet przez dłuższy czas. W 
trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet i 
wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia 
pracy. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
5.2. Roboty murowe 
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 
- sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 
odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
- sprawdzić wymiary, 
Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy 
przestrzegać zasad podanych w normach: 
PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego 
Wymagania i badania przy odbiorze 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli 
jakości podlega wykonanie: 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w 
projekcie, 
- odchylenia wymiarów otworów ościeży, 
- ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów 
kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.  
Jednostką obmiaru jest : 
m3: ściany z cegły i bloczków o gr. powyżej 25cm 
m2: ściany z cegły i bloczków o gr. poniżej 25cm 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
-prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 
szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowości wykonania murów z bloczków, 
- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w 
budownictwie, 
 
9. PŁATNOŚCI  
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Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 
7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom 

dźwięku i metody badań 

PN-90/M-47300 Maszyny   i   urządzenia   do   robót   budowlanych   stanu 
surowego. Podział i terminologia 

PN-92/M-47335 Betoniarki 
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-80/M-47345.02 Dozowniki   składników   mieszanki   betonowej.   Ogólne 

wymagania i badania 

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i 
badania 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania   stojące   metalowe   robocze.   Rusztowania 
stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania   stojące   metalowe   robocze.   Rusztowania 
ramowe 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
PN-ISO 3443-
4:1994 

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-
8:1994 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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VII. ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 


