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Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu budynków sanitarnych zlokalizowanych na polu 
namiotowym Jastrzęby 2 budynki 

 
 

Obiekty podlegające remontowi to budynki murowane wykonane z cegły ceramicznej pokryte 
dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej. 
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie niżej opisanych prac 

 

1. Jastrzęby budynek nr 1 
 

a) Wymiana pokrycia dachu 73,6 m
2
. Zdemontować i zutylizować istniejące pokrycie dachowe 

wykonane z płyt falistych ONDULINE i wykonać nowe pokrycie z blachy powlekanej na rąbek 
stojący. 

 Ułożenie folii dachowej i kontrłat 

 Ułożenie łat 

 Pokrycie dachu blachą powlekaną typu panel dachowy na rąbek stojący. Zamawiający wymaga 
zastosowania blachy o niżej opisanych lub lepszych parametrach: 

 Wymagane zastosowanie paneli z podwójnym przetłoczeniem na długości. 

 
 Wysokość rąbka nie mniejsza niż 25 mm 

 Grubość stalowego rdzenia blachy nie mniejsza niż 0,5 mm. Zamawiający nie uzna za spełnienie 
warunku blachy o grubości do 0,499 mm 

 Wymaga się zastosowania blachy z podwinięciem i pasem startowym 

 Kolor grafit RAL 7024 

 Warstwy ochronne rdzenia blachy od spodu: lakier ochronny, cynkowa warstwa metaliczna (rdzeń 
blachy), cynkowa warstwa metaliczna, lakier ochronny i lakier dekoracyjny. Wymaga się aby blacha 
pokryta była powłoką dekoracyjną na trwałość której producent udziela gwarancji na okres nie 
mniejszy niż 20 lat. 

b) Zdemontować i zutylizować istniejące rynny 18,5 m i rury spustowe12 m wykonane z ocynkowanej 
blachy stalowej i zamontować nowe rynny i obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej w 
kolorze identycznym jak pokrycie dachu. Zastosować rynny o średnicy 125 mm i rury spustowe 100 
mm. 

c) Wymiana okien drewnianych na PCV 60 x120 cm 4 sztuki. Zainstalować okna dwuszybowe z 
pakietem wypełnionym gazem szlachetnym, konstrukcja ramiaka wzmocniona wkładką stalową, 
kolor biały. Budynek nie jest ogrzewany, nie wymaga się stosowania okien o spełniających aktualne 
normy przenikania ciepła. 

d) Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych 0,9 x 2,0 m wraz z ościeżnicami 3 szt. Przewiduje się 
instalację drzwi stalowych wzmocnionych klasy RC-2 wg normy PN-EN 1627:2012 przeznaczonych 
do instalacji na zewnątrz budynku. Skrzydło drzwiowe płaskie, pełne bez wizjera o grubości co 
najmniej 45 mm wykonane z blachy gr. co najmniej 0,5 mm ocynkowanej malowanej proszkowo. 
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji robót. Ościeżnica 25/21C, wykonana z 
kształtowników z blachy stalowej o grubości 1,25 mm malowana w kolorze skrzydła Drzwi 
wyposażyć w zamki systemu MasterKey, jeden klucz do obu sanitariatów. 



  
e) Oczyszczenie i naprawa tynków ścian zewnętrznych, naprawa ubytków i dwukrotne malowanie 

tynków fasadowymi farbami silikonowymi. Powierzchnia naprawianych tynków 97,5 m
2
 

f) Wymiana wewnętrznych skrzydeł drzwiowych 8 sztuk na drzwi tzw. techniczne –wykonane z 
ocynkowanej i malowanej proszkowo, na kolor biały lub popielaty, blachy wypełnienie skrzydła 
styropian. Uwaga w trakcie wyceny drzwi wg. wskazanej w przedmiarze pozycji KNR jako cenę 
jednostkową należy zastosować wartość 1 m

2
 a nie sztuki. 

 
 

g) Wymiana ustępów ze stali nierdzewnej „tureckie kucane” na ceramiczne miski ustępowe typu 
kompakt 4 szt 

h) Wymiana drzwi do kabin natryskowych 4 szt . Przewiduje się montaż drzwi wykonanych z tworzywa 
sztucznego(wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL (high pressure laminate) wykończone 
dekoracyjnym pokryciem z żywicy melaminowej w kolorze jasno szarym ( zbliżony do RAL 7035). 
Drzwi zawieszone na nierdzewnych zawiasach. Projektowany wymiar drzwi 90 x 180 cm. 

  
Istniejące drzwi kabin natryskowych Projektowany system drzwi kabin natryskowych 

i) Instalacja automatów wrzutowych i elektrozaworów podających ciepłą wodę do natrysków wraz z 
wykonaniem niezbędnych instalacji elektrycznych. Instalacja wody ciepłej w budynku przewiduje 
możliwość montażu tego typu urządzeń Przewiduje się instalację dwóch automatów , każdy 
obsługiwał będzie 2 natryski. Poniżej przykładowy wygląd automatu. 

 

 
j) Wymiana baterii umywalkowych 6 sztuk. Baterie jednouchwytowe wyłącznie na zimną wodę 



k) Wymiana baterii natryskowych 4 sztuk 
l) Wymiana syfonów pod umywalkowych 6 sztuk 
m) Wymiana istniejących pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u 2 x 100 l 
n) Naprawa tynków i malowanie ścian i stropów wewnątrz budynku 75 m

2
 

o) Instalacja brakujących opraw oświetlenia zewnętrznego i wymiana wszystkich źródeł światła na LED 
p) Wymiana wentylatorów sufitowych 7 sztuk  
q) Wymiana zużytego osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, bezpieczniki, oprawy) 
r) Oczyszczenie i malowanie farbą chlorokauczukową okiennic 
s) Wykonanie przyłączy wodociągowych i odpływowych z misek ustępowych 
t) Wymiana niedrożnych przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z rozkuciem posadzki 
u) Uzupełnienie/częściowa wymiana okładzin ściennych i podłogowych (gress) w miejscach po 

zlikwidowanych ustępach ze stali nierdzewnej, wymienianych ościeżnicach i istniejących 
uszkodzeniach mechanicznych lica płytek. W miejscach wymienianych zastosować płytki 
mrozoodporne. 

 

2. Jastrzęby budynek nr 2 
 

a) Wymiana pokrycia dachu 73,6 m
2
. Zdemontować i zutylizować istniejące pokrycie dachowe 

wykonane z płyt falistych ONDULINE i wykonać nowe pokrycie z blachy powlekanej na rąbek 
stojący. 

 Ułożenie folii dachowej i kontrłat 

 Ułożenie łat 

 Pokrycie dachu blachą powlekaną typu panel dachowy na rąbek stojący. Zamawiający wymaga 
zastosowania blachy o niżej opisanych lub lepszych parametrach: 

 Wymagane zastosowanie paneli z podwójnym przetłoczeniem na długości. 

 
 Wysokość rąbka nie mniejsza niż 25 mm 

 Grubość stalowego rdzenia blachy nie mniejsza niż 0,5 mm. Zamawiający nie uzna za spełnienie 
warunku blachy o grubości do 0,499 mm 

 Wymaga się zastosowania blachy z podwinięciem i pasem startowym 

 Kolor grafit RAL 7024 

 Warstwy ochronne rdzenia blachy od spodu: lakier ochronny, cynkowa warstwa metaliczna (rdzeń 
blachy), cynkowa warstwa metaliczna, lakier ochronny i lakier dekoracyjny. Wymaga się aby blacha 
pokryta była powłoką dekoracyjną na trwałość której producent udziela gwarancji na okres nie 
mniejszy niż 20 lat. 

b) Zdemontować i zutylizować istniejące rynny 18,5 m i rury spustowe12 m wykonane z ocynkowanej 
blachy stalowej i zamontować nowe rynny i obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej w 
kolorze identycznym jak pokrycie dachu. Zastosować rynny o średnicy 125 mm i rury spustowe 100 
mm. 

c) Wymiana okien drewnianych na PCV 60 x120 cm 6 sztuk 
d) Wymiana drzwi wejściowych 0,9 x 2,0 m wraz z ościeżnicami 2 szt. Przewiduje się instalację drzwi 

stalowych wzmocnionych klasy RC-2 wg normy PN-EN 1627:2012 przeznaczonych do instalacji na 
zewnątrz budynku. Skrzydło drzwiowe płaskie, pełne bez wizjera o grubości co najmniej 45 mm 
wykonane z blachy gr. co najmniej 0,5 mm ocynkowanej malowanej proszkowo. Kolor do 
uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji. Ościeżnica 25/21C, wykonana z kształtowników z 
blachy stalowej o grubości 1,25 mm malowana w kolorze skrzydła. Drzwi wyposażyć w zamki 
systemu MasterKey, jeden klucz do obu sanitariatów. 

 
e) Oczyszczenie i naprawa tynków ścian zewnętrznych, naprawa ubytków i dwukrotne malowanie 

tynków fasadowymi farbami silikonowymi. Powierzchnia naprawianych tynków 97,5 m
2
 



f) Wymiana wewnętrznych skrzydeł drzwiowych 9 sztuk na drzwi tzw. techniczne –wykonane z 

ocynkowanej i malowanej proszkowo, na kolor biały lub popielaty, blachy wypełnienie skrzydła 

styropian. Uwaga w trakcie wyceny drzwi wg. wskazanej w przedmiarze pozycji KNR jako cenę 

jednostkową należy zastosować wartość 1 m2 a nie sztuki. 

 

g) Wymiana ustępów ze stali nierdzewnej „tureckie kucane” na ceramiczne miski ustępowe typu 
kompakt 4 szt. 

h) Wymiana drzwi do kabin natryskowych 4 . Przewiduje się montaż drzwi wykonanych z tworzywa 
sztucznego(wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL (high pressure laminate) wykończone 
dekoracyjnym pokryciem z żywicy melaminowej w kolorze jasno szarym ( zbliżony do RAL 7035). 
Drzwi zawieszone na nierdzewnych zawiasach. 

  
Istniejące drzwi kabin natryskowych Projektowany system drzwi kabin natryskowych 

i) Instalacja automatów wrzutowych i elektrozaworów podających ciepłą wodę do natrysków wraz z 
wykonaniem niezbędnych instalacji elektrycznych. Instalacja wody ciepłej w budynku przewiduje 
możliwość montażu tego typu urządzeń Przewiduje się instalację dwóch automatów , każdy 
obsługiwał będzie 2 natryski. Poniżej przykładowy wygląd automatu. 
 

 
j) Wymiana baterii umywalkowych 6 sztuk. Baterie jednouchwytowe wyłącznie na zimną wodę 
k) Wymiana baterii natryskowych 5 sztuk 
l) Wymiana syfonów podumywalkowych 6 sztuk 
m) Wymiana istniejących pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u 2 x 100 l 
n) Naprawa tynków i malowanie ścian i stropów wewnątrz budynku 75 m

2
 

o) Instalacja brakujących opraw oświetlenia zewnętrznego i wymiana wszystkich źródeł światła na LED 



p) Wymiana wentylatorów sufitowych 7 sztuk  
q) Wymiana zużytego osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, bezpieczniki, oprawy) 
r) Oczyszczenie i malowanie farbą chlorokauczukową okiennic 
s) Wykonanie przyłączy wodociągowych i odpływowych z misek ustępowych 
t) Wymiana niedrożnych przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z rozkuciem posadzki 
u) Uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych (gress) w miejscach po zlikwidowanych ustępach ze 

stali nierdzewnej i wymienianych ościeżnicach i płytek z uszkodzonym licem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

00 Ogólna Specyfikacja Techniczna  „OST” 
 
 

1. Dane ogólne 

1.1 Adres: 

Wigierski Park Narodowy  

1.2. Inwestor: 

Wigierski Park Narodowy  

1.3. Przedmiot ST 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu budynków sanitarnych zlokalizowanych 

na polu namiotowym Jastrzęby 2 budynki 

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i  przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych 

2.1 Zakres robót objętych ST: 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w Dokumentacji projektowej i przedmiarze robót 

2.2 Zakres robót objętych ST : 

a. Wymiana pokrycia dachów 

b. Naprawa i wymalowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

c. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

d. Wymiana przyborów toaletowych ( miski ustępowe, baterie umywalkowe, natryskowe 

itp.) 

e. Uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych z płytek gress 

f. Uzupełnienie i wymiana osprzętu instalacji elektrycznej 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją kosztorysową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja kosztorysowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

3. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie  przekazuje Wykonawcy teren budowy  

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy 

w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z remontem i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

ponosi Wykonawca robót . 

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym ustalenia dotyczące ochrony roślin prawem 

chronionych. 

6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 



utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów BHP wynikających z : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

"Nr 47.poz.401) . Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

7. Ochrona i utrzymanie robót 

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

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamówienia muszą posiadać niezbędną 

wiedzę zawodową, wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu i przeszkolenie w zakresie BHP. 

8.Wymagania dotyczące  maszyn i sprzętu 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiającego. 

9.Wymagania dotyczące materiałów 

9.1.  Materiały stosowane przy robotach budowlano - montażowych muszą posiadać atest 

producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zastosowane zgodnie z dokumentacją projektową 

lub posiadać równoważne parametry i normy techniczne. Za wbudowane materiały odpowiada 

wykonawca. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy 

zabronić ich wbudowania oraz usunąć z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw 

potwierdzających ich odpowiednią jakość. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

9.2 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, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92,póz, 881).Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 

świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

9.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

10. Transport 

Materiały budowlane przewożone mogą być dowolnym środkiem transportu. Transport i 

składowanie materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed 

możliwością uszkodzenia. Dojazd na plac budowy możliwy jest wyłącznie drogami gminnymi 

od strony miejscowości Krzywe i Bryzgiel. Są to drogi gruntowe. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest uzgodnienie z zarządcami tych dróg (Gmina Suwałki i Krasnopol) wszelkich warunków 

korzystania z nich i ewentualnych kosztów napraw uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji 

zamówienia oraz uwzględnić to w cenie oferty. Zamawiający nie uwzględni żadnych 

dodatkowych kosztów tych działań jakie pojawią się po podpisaniu umowy. 

11. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

11.1. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  

Kosztorysową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i 

Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

11.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 



11.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 

przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 

grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

11.4 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 

10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

11.5 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

12. Warunki realizacji zadania: 

a Wykonawca odpowiada za prawidłowa realizację robót, w tym celu winien: 

 oznakować teren budowy. 

 dysponować materiałami, sprzętem, maszynami i kadrą pozwalającą za zachowanie 

rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem 

 dysponować sprzętem do wykonania robót. 

B Prowadzić roboty wg wymagań PN i technologii. 

13. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

14.Kontrola jakości robót 

 Kontrola jakości robót przeprowadzana będzie zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 

 Kontrola jakości materiałów. Sprawdzenie atestów. 

15. Obmiar robót. Odbiera się całość robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową 

16.Warunki odbioru robót. 

16.1. Odbiory robót należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych". 

16.2. Odbiór robót ulegających zakryciu. 

Polega na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości danej części robót do odbioru.  

16.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia (jeśli umowa przewiduje częściową wypłatę wynagrodzenia). 

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

16.4. Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ten polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości i jakości oraz wartości. 

Odbioru ostatecznego robót należy dokonać w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności 

dokumentów. Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokółem końcowym  

16.5. Dokumenty do Odbioru końcowego  robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

16.6. Odbiór pogwarancyjny. 

Polega ona na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

17. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za realizację robót wymienionych w umowie. 

18. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. 

 Umowa o wykonanie robót budowlanych 

 Dokumentacja projektowa 

 Przedmiar robót 

 Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska  

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

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE  

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

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany  

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

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

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

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

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

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

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

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

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

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 



ST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

1.3. Zakres robót objęty ST 

Zakres robót jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST 00  „Wymagania ogólne" Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzą: 

 Rozebranie pokrycia dachu i orynnowania 

 Rozbiórka konstrukcji betonowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz okładzin ściennych 

 Rozbiórka okładzin podłogowych 

 Wykucie stolarki drzwiowej  i okiennej 

 Wykucie toalet tzw. tureckie kucane 

 
 Demontaż przyborów i wnętrzowej instalacji wod-kan 

2. MATERIAŁY 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 

2.1. Składowanie materiałów 

Gruz z prac rozbiórkowych może być składowany na placu budowy w pryzmach o 

wysokości do 1,5m. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00  „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z przewidywaną rozbiórką Wykonawca dostosuje do 

rodzaju rozbiórki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00  „Wymagania ogólne"  

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. W 

przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu transportowego na jego 

zastosowanie uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Transport surowców wtórnych i 

gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym 

szybki rozładunek. 

Przewożony gruz musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed 

przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Gruz nie 

może w czasie transportu wydzielać pyłu Przewiduje się transport na odległość do 20km. 

4.3. Środki transportu 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane 

w ST 00  „Wymagania ogólne"  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na 

ochronę przylegających do rozbieranych elementów pozostałych części budynku nie 



podlegających rozbiórce i remontowi. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu 

budowy wszystkich elementów podlegających rozbiórce wymienionych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie każdorazowo w sposób 

uzgodniony przez Inspektora Nadzoru. Dobór sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

zależy od uciążliwości dla otoczenia. Dobór metod robót rozbiórkowych oraz czas 

prowadzenia najbardziej uciążliwych robót budowlanych należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca, powinien przewieźć je na 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

5.3. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia 

Z analizy bezpieczeństwa robót rozbiórkowych dla bezpieczeństwa technicznego obiektów 

sąsiadujących wynika, że należy wybrać takie metody rozbiórki, które w żaden sposób nie 

zagrażają bezpieczeństwu tych obiektów, ani nie będą cechowały się uciążliwością dla ich 

użytkowników. Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne 

badania lekarskie. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje, oraz doświadczenie w zakresie prac rozbiórkowych. Na terenie rozbiórki 

winien znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki 

asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa 

dopuszczalności do stosowania w budownictwie. Pracownicy winni być wyposażeni w 

sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące dodatkowych zagrożeń. 

Pracownicy winni być szczegółowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem 

prac. Wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodników gruzem muszą być kontrolowane i na 

bieżąco usuwane przez wykonawcę robót. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót i płatności omówiono w pkt 8 i 9 OST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST - 02 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN POSADZEK 

 

1. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu przeprowadzenie: 

 napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych: 

 malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

 uzupełnienie okładzin ściennych z płytek gress i glazury 

2. Materiały 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną 

do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Zaprawa tynkarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-1:2004 „Wymagania 

dotyczące zapraw do murów. 

2.3 Farby budowlane gotowe Do prac malarskich stosować farby odpowiadające normie 

2.3.1 PN-EN 13300:2002 Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity – Klasyfikacja. 

2.3.2  PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

na zewnątrz na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja 

2.4 Płytki mrozoodporne gress spełniające wymagania normy PN-EN 14411:2013 - 04E Płytki 

ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie 

Należy zastosować płytki gres techniczny polerowany, klasa ścieralności 4 mała 

nasiąkliwość  wodna e=0,5 %, 

2.5 Zaprawa klejowa sucha mrozoodporna odpowiadająca wymaganiom normy  PN-EN 

12004:2008 „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie” 

2.6 Zaprawa do spoinowania mrozoodporna odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 

13888:2010, „Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie” 

3. Roboty tynkowe 

Tynki zwykłe kategorii III wg normy PN-EN 998-1:2012 - wersja polska Wymagania 

dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska. 

Rozpoczęcie prac tynkarskich może nastąpić po zakończeniu robót wszelkich planowanych 

robót podtynkowych, zamurowaniu przebić i bruzd oraz osadzeniu ościeżnic. Przed 

przystąpieniem do tynkowania należy dokonać oceny przydatności podłoża poprzez jego 

badanie, które powinno obejmować: 

3.1 Sprawdzenie wymiarów. 

Sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni ścian murowanych z cegły. 

Sprawdzenie głębokości pustych spoin muru na niepełne spoiny min. 10-15 mm, lub ocena 

przyczepności zagruntowanego podłoża w przypadku tynkowania murów z wypełnionymi 

spoinami. Ocenę stopnia oczyszczenia podłoża ceglanego z kurzu, wykwitów solnych lub 

plam z substancji tłustych  Tynk powinien mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą 

drewnianą lub styropianową. Do wykonania gładzi używać zaprawy z piaskiem drobnym o 

uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 

3.2 Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 

producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na 

jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim 

o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

 równe, 

 nośne i mocne, 

 wystarczająco stabilne, 

 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

 szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 



 wolne od wykwitów, 

 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

3.3 Tynkowanie. 

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

 Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 

ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 

powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 

 Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu 

jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 

przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą 

łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

 Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 

mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 

packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 

zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 

mm na 1  m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp). 

Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady 

zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

3.4 Uzupełnienia murarsko-tynkarskie 

Do uzupełnień murarskich można stosować cegłę ceramiczną pełną, dziurawkę, płytki z 

gazobetonu lub cegłę z rozbiórki. Do uzupełnień murarskich należy stosować zaprawę 

murarską cementowo-wapienną marki M5 lub M7 zaś do uzupełnień tynkarskich – 

odpowiednią zaprawę tynkarską cementowo-wapienną. Własności zapraw powinny spełniać 

wymagania norm: PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 

Zaprawa tynkarska. PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: 

Zaprawa murarska. 

4. Roboty malarskie 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone warstw 

mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare 

powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie 

usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. 

Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować emulsją gruntującą. 

Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu . 

 Przygotowanie farby 

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi 

materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania 

konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową 

wiertarkę z mieszadłem. Do pierwszego malowania można dodać maksymalnie 2% czystej 

wody. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do 

ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. 

 Malowanie 

Farbę należy nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy nie wcześniej niż przed 

upływem 6 godzin od gruntowania podłoża. Malowanie można wykonywać wałkiem, 



pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie 

(zalecane) w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku nanoszenia 

pierwszej warstwy, tzw. podkładowej, na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby 

rozcieńczonej wg wyżej opisanych proporcji. Kolejną warstwę można nakładać po 

całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po min. 6 godzinach), stosując metodę „na krzyż” i 

zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne 

podczas malowania należy z góry zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, 

pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób 

ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Czas wysychania 

farby, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 2-6 

godzin. Czas ten zależny jest również od intensywności koloru stosowanej farby.  

5.  Okładziny za płytek gress 

5.1 Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości 

podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną 

oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie 

górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 

drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą 

grubości zwykle 30-40 mm, ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 

metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku 

pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. 

Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny 

dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni 

od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki  

5.2 Wykonanie okładzin z płytek z gresu 

Po związaniu i wyschnięciu warstw podkładowych można przystroić do układania płytek 

ceramicznych. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej Do mocowania płytek 

można stosować zaprawy cementowe lub klej. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i 

wypoziomowane. Płytki sprawdzone czy odchyłki krawędzi mieszczą się w dopuszczalnych 

odchyłkach wymiarowych: długości i szerokości +_1,5 mm, grubość + 0,5 mm -krzywizna 

1,0 mm. Prace przy układaniu rozpocząć można po potwierdzeniu przez inspektora i 

projektanta dostawy płytek odpowiadających jakością i rodzajem zaprojektowanym. Przed 

rozpoczęciem układania sprawdzić jednorodność partii płytek pod względem koloru, odcieni, 

wzorów, równości płaszczyzny i boków oraz braku uszkodzeń mechanicznych. Płytek nie 

należy moczyć przed klejeniem. Przycinanie płytek realizować sprzętem ręcznym i 

mechanicznym. Mechaniczne cięcie płytek wykonywać urządzeniem z płaszczem wodnym 

lub bez pod warunkiem wykonywania tego na zewnątrz budynku. Spoinowanie płytek 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy klejowej i zaprawy do spoinowania 

Należy unikać chodzenia po ułożonych płytkach wcześniej niż zezwala na to instrukcja 

producenta zaprawy klejowej.  W przypadku konieczności wcześniejszego korzystania z 

pomieszczenia ułożyć ponad płytkami pomosty z desek.  

6. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót i płatności omówiono w pkt 8 i 9 OST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 03  STOLARKA DRZWIOWA 

 

1. Materiały 

1.1 Drzwi zewnętrzne 

 Skrzydło stalowe, wejściowe zewnętrzne klasy RC-2 wg normy PN-EN 1627:2012 wymiary 

0,9 x 2,0 m. Skrzydło drzwiowe płaskie, pełne bez wizjera o grubości co najmniej 45 mm 

wykonane z blachy gr. co najmniej 0,5 mm ocynkowanej malowanej proszkowo.  

 Ościeżnica wykonana z kształtowników z blachy stalowej o grubości 1,25 mm malowana w 

kolorze skrzydła 

 Wkładka zamka systemu MasterKey (jeden klucz do wielu drzwi). 

1.2 Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń. Skrzydła pełne, stalowe tzw. techniczne 

wraz z ościeżnicami kolor biały lub popielaty. Drzwi wyposażone w klamkę z szyldem oraz 

zamek z wkładką patentową. Drzwi do pomieszczeń w.c. wyposażyć w zamki łazienkowe 

umożliwiające zamknięcie kabiny od środka oraz awaryjne otwarcie z zewnątrz bez 

potrzeby użycia klucza. 

1.3 Drzwi do kabin natryskowych z laminatu HPL grubości nie mniejszej niż 10 mm 

zamocowane na nierdzewnych zawiasach z nierdzewnym zamkiem umożliwiającym 

awaryjne otwarcie z zewnątrz. Kolor laminatu do ustalenia na etapie wykonawstwa. 

1.4 Okna z PVC dwuszybowe. Profile okienne- powinny być wykonane z wysokoudarowego 

PCV, minimum trzykomorowe, w kolorze białym wg określonych przez producenta norm, 

wzmocnione kształtownikami stalowymi zabezpieczonymi przed korozją powłoką cynkową 

275g/m2. Okucia obwiedniowe rozwieralno-uchylne. 

2. Wykonanie robót. 

2.1 Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu sporządzonym 

przez producenta. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki w trakcie prac 

montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia: 

 Sprawdzić dokładność wykonania otworów, szerokość otworu powinna być większa o min. 

20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego 

wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub 

innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

 Przed montażem zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

 Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 

murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę w 

murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w 

połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić 

osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

 Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 

pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 

przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm na długości do 1 m oraz 3 mm na długości 

powyżej 1 m.  

 Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach należy je zamocować do ościeżnicy przed 

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 

producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 

ustawieniu ościeżnicy w murze.  

 Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Przed 

przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem 

zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy 

montażu drzwi o większych gabarytach stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy 

to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 

Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej 

nadmiaru przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed 

zabrudzeniem zaprawą. 

 Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż 



całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży niezwłocznie zdjąć 

zabezpieczająca taśmę z profili. Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie 

przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy 

planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: obciążenia własne ; ciężar drzwi , rodzaj 

otworu, itp., obciążenia ruchowe ; wielkość drzwi, obciążenia dodatkowe, docisk przy 

otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych 

2.2 Montaż okien 

Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad: 

 Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości 12 do 15 cm 

od górnych i dolnych naroży ram okiennych. 

 Dla okien o wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram 

pionowych, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm. 

 Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę 

 Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 100 x 

25 mm umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy okiennej. 

 Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze okiennym za 

pomocą klinów drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach ściany przy pomocy 

kołków rozporowych. 

 Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą okienną 

wypełnić pianą poliuretanową. 

 Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne. 

 Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać tynk gipsowy 

ościeży, ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień i porowatości. 

 Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą bezbarwną silikonową. 

 Styk okna z wewnętrznym parapetem zamaskować ćwierćwałkiem z PCV lub drewnianym 

pomalowanym trzykrotnie na kolor biały, osadzonym na kleju montażowym. Listwa po 

osadzeniu nie powinna wykazywać krzywości i wypływu kleju lub silikonu, ewentualne 

ubytki podokiennika należy naprawić klejem. 

 Ościeża wewnętrzne pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. 

 Zamontować zdemontowany podokiennik blaszany. 

5. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu drzwi. 

Rozliczenie montażu stolarki będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze.  

Cena ryczałtowa montażu drzwi uwzględnia: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem, 

 ocenę i przygotowanie ościeży 

 obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

 obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

 obrobienie progów drzwiowych, 

 regulacja skrzydeł i okuć, 

 obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 

wykończeniowymi, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 

 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

4 Przepisy związane. 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez 

producentów 



 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV 

 PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

 PN-89/B-06085 – Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła 

 PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe 

 PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

 PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 

 PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania. 

 PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrz. Klasyfikacja. 

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

 PN-EN 949:2000 – Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

 Ustawa „Prawo budowlane” 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione istytucje 

 Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 04  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

1. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) dla branży 

elektrycznej jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych 

elektroinstalacyjnych, a także określenie wymagań jakościowych, odnośnie stosowanych 

przy realizacji zamówienia materiałów i wyboru, jak również, jakości wykonania robót  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót realizowanych w ramach zadania Remont sanitariatów na 

polu namiotowym Jastrzęby 

1.3.  Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych ST 

1.4.1 Wymiana zużytych elementów instalacji elektrycznej –wyłączniki, wentylatory, oprawy 

1.4.2 Montaż automatów wrzutowych do obsługi natrysków 

1.4.3 Odłączenie i istniejących i podłączenie nowych pojemnościowych podgrzewaczy wody 

1.4.4 Wykonanie pomiarów powykonawczych, badań instalacji elektrycznej w remontowanych 

budynkach 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Przewody i elementy montażowe 

 przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp 

 korytka kablowe z PCV. Koryta instalacyjne oraz elementy pomocnicze powinny być z 

materiału samogasnącego nie podtrzymującego palenia zgodnie z normą PNAEN 50085 

i muszą być opatrzone znakiem CE. 

2.2. Oprawy oświetleniowe sufitowe i ścienne, stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54 

wyposażone w wymienne źródła światła LED 

2.3 Osprzęt elektroinstalacyjny  

 łączniki instalacyjne pojedyncze  

 wentylatory sufitowe 

 automaty wrzutowe udostepniające wodę dla dwóch natrysków wyposażone w 

montowane w kabinie natryskowej przyciski sterujące. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Sprzęt do wykonania instalacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

4.  TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

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

wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące 

roboty podstawowe: 

• trasowanie 

• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

• przejścia przez ściany i stropy 

• montaż sprzętu i osprzętu 

• łączenie przewodów 

• podejścia do odbiorników 

• przyłączanie odbiorników 



• ochrona przed porażeniem 

5.2 Przejścia przez ściany 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy i.t.p. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w 

przepustach rurowych. Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi 

muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako 

osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych, 

kształtowniki, korytka i.t.p. 

5.3 Montaż przewodów elektrycznych 

Przed montażem przewodów należy przygotować miejsca montażu poprzez wykonanie 

bruzd lub zamocowanie uchwytów mocujących. Przewody instalacyjne znajdujące się pod 

pokryciem ścian ( w tynku), przewody układane w rurkach elektroinstalacyjnych powinny 

być układane, jeżeli to możliwe, w określonych strefach instalacyjnych.W bruzdach 

przewody należy układać tak, aby były one przykryte min. 5 mm tynku. Przewody w 

bruzdach mocować za pomocą opasek lub odcinków drutu w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji, szczególnie starannie na załomach i przejściach przez ściany. Po 

ułożeniu przewodów w bruzdach należy sprawdzić wzrokowo stan izolacji i zaprawić je 

gładzią szpachlową. Zaleca się wykonanie kontrolnego pomiaru rezystancji izolacji 

przewodów i kabli. Wszelkie roboty zanikowe muszą być przed zakryciem zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.4 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 

konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione. 

Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do 

prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły 

przed lub za zaciskiem. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna 

umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych 

do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i unieruchomić. Na żyły należy 

założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić symbole 

żył zgodnie ze schematem. Instalacje elektryczne muszą zapewnić ochronę 

przeciwporażeniową podstawową i dodatkową zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-

IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim 

spełnić przez stosowanie urządzeń izolowanych posiadających atest i odpowiedni stopień 

ochrony.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i 

jakość materiałów i zapewnia odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do przeprowadzenia badań. Dla celów 

kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania całości instalacji 

8. ODBIÓR. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Protokół odbioru potwierdzający realizację kompletnej instalacji 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN–EN-12464-1 Światło i oświetlenie miejsca pracy  

• PN–HD 60364 -4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN–HD 60364-4-43Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewniania 

  

• PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. 

• PN–HD 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami 

• PN–HD 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego 

• PN-HD 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

  

Uwaga! 

• Zamawiający informuje, że w zakresie norm opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza 

się rozwiązania równoważne opisywanym.   

• W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku 

wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia 

branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 05  Wykonanie pokryć dachowych. 

 

 
1 WSTĘP. 

 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z wymiana pokryć dachowych realizowanych w ramach 

zadania Remont sanitariatów na polu namiotowym Jastrzęby  

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 . 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

 Demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia dachu 

 Wykonanie nowego pokrycia dachowego z paneli dachowych wykonanych z blachy 

stalowej powlekanej łączonych na rąbek stojący 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 

2 MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w SST “Wymagania ogólne" pkt. 2.0. Materiały stosowane do wykonania robot 

pokrywczych dachówką ceramiczną powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że 

dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za “regionalny wyrób budowlany", Dodatkowo 

oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 

produkcji. 

2.2 Rodzaje materiałów. 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.3 Łaty i kontrłaty  

Wykonać z drewna iglastego. Drewno powinno odpowiadać następującym właściwościom: 

 klasa K-27 (C 30), 

 bez murszu,  

 bez sinizny (nalotu spowodowanego rozwojem grzybów),wypadających sęków, 

 wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%,  

 elementy muszą być ostrokrawężne (bez zaokrągleń),  

 drewno powinno być chronione przed opadami atmosferycznymi. 



 elementy drewniane zastosowane w konstrukcji należy zabezpieczyć preparatami 

przeciwogniowymi metodą zanurzeniową w preparacie, 

 klasyfikacja zabezpieczenia ogniowego powinna odpowiadać metodzie, badań 

określonych w PN-EN ISO 11925-2 i PN-EN 13823, 

 zabezpieczone drewno powinno odpowiadać ostatecznej klasyfikacji w zakresie reakcji 

na ogień; B-s2, d0. 

2.4 Folia wysokoparoprzepuszczalna/membrana dachowa co najmniej1800*/3000** g/m2/24h 

2.5 Blacha stalowa powlekana w kolorze grafit . Rdzeń blachy o grubości nie mniejszej niż 0,5 

mm odpowiadająca normom PN-EN 10346 Blacha stalowa ocynkowana i PN-EN 10169 

Blacha stalowa powlekana. Wysokość rąbka nie mniejsza niż 25 mm. Grubość pokrycia 

lakierniczego nie mniej niż 35 µm. Masa cynku 275 g/m2 

 
 

2.6 System rynnowy z blachy powlekanej o parametrach identycznych jak wymaganych od 

blachy pokryciowej 

2.7 Materiały pomocnicze. 

 uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

 wkręty, gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania paneli dachowych i 

rynien. Wkręty do blachy wykonane są ze stali nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska 

główka wkręta, która nie odznacza się na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy 

pokrycia pod wpływem zmian temperatury. Wkrętów farmerskich (samowiercących)  

używa się do montażu obróbek  

 
 

 systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachów takie jak: taśmy i listwy 

uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 

okapu, 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.8  Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę. 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

 (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 

przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów znanego pochodzenia. 

2.9  Warunki przechowywania wyrobów do pokryć. 



Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta 

3  SPRZĘT. 

3.1  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania ogólne" 

3.2  Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. Zabrania się wykorzystywania szlifierek i pił tarczowych do cięcia 

blach powlekanych. 

4 TRANSPORT. 

4.1  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania ogólne" 

4.2  Transport materiałów. 

4.2.2.  Transport materiałów z blachy. 

 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

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

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

 Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

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

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania ogólne"  

5.2  Warunki przystąpienia do robót pokrywczych. 

Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po przygotowaniu i kontroli 

podkładu pod pokrycie i wykonaniu obróbek blacharskich 

5.3  Warunki prowadzenia robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze blachą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, 

utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu blachy nie powinny być 

prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.4. Łaty 

Łaty powinny być wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna, 

wypadających sęków i śladów korników. Drewno powinno być wysuszone i wysezonowane.  

Montaż łat rozpoczyna się od okapu mocując pierwszą łatę do deski czołowej. Zaleca się,  

aby następne łaty były montowane w odstępach co 250 - 300 mm. 

5.5 Membrana dachowa i kontrłata 

Montaż membrany dachowej rozpoczynamy równolegle do okapu w kierunku wierzchołka 

dachu. Membrana powinna wystawać co najmniej 200 mm poza ścianę przy okapie i 

szczycie budynku. Na początku przymocuj zszywkami membranę do krokwi. Końcowy 

montaż jest przeprowadzany za pomocą drewnianych listew przybitych gwoździami 

(kontrłat o grub. 25-32 mm, potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od góry membrany 

dachowej wzdłuż krokwi. Membrana powinna lekko zwisać pomiędzy krokwiami (w 

najniższym punkcie pośrodku około 20 mm). W kalenicy dachu membrana jest montowana 

według instrukcji montażu podanej na szczegółowych rysunkach producenta systemu.  

Warstwy membrany dachowej powinny zachodzić na siebie z zakładem około 100 mm  

przy połączeniu poziomym. Jeśli jest konieczność łączenia membrany na długości, należy to 

 wykonać w miejscu przybicia kontrłaty z zakładem minimum 100 mm. 

5.5 Wykonanie pokrycia z blachy powlekanej płaskiej. 

 Wymaga się wykonania pokrycia z arkuszy o długości połaci dachu. 



 Przed rozpoczęciem montażu pierwszego arkusza należy zamocować obróbki okapu. Pas 

nadrynnowy jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest przymocowany 

za pomocą ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. 

Właściwe ułożenie pasa nadrynnowego można sprawdzić poprzez np. zaznaczenie prostej 

linii wzdłuż okapu przy użyciu ustawionej równo linki. Pas nadrynnowy jest montowany 

jeden obok drugiego na zakład. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę przy montażu pierwszego arkusza blachy, który powinien 

być ułożony pod kątem prostym do obróbki okap. Umożliwi to prawidłowy montaż 

pozostałych arkuszy. 

 Panele dachowe mocować do łat za pomocą wkrętów z płaskimi łbami wkręcając wkręt na 

środku otworu. Wkręty mocujące arkusze przez pas nadrynnowy jednocześnie mocują go 

ostatecznie we właściwym położeniu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie 

wkręta. Sprzęgło wkrętarki należy ustawić tak, aby wkręt mocował arkusz, ale nie był 

całkowicie dokręcony. Wkręty przymocowane zbyt mocno będą ograniczać przesunięcia 

arkusza spowodowane zjawiskiem rozszerzalności cieplnej. 

 Pierwszy i ostatnie dwa pełnowymiarowe arkusze blachy na każdej połaci są mocowane do 

każdej łaty na krawędzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiędzy są mocowane do 

górnej łaty, do trzech najniższych łat oraz do co drugiej łaty pośrodku. 

 Zatrzaskiwanie zamka wykonać należy przestrzegając następujących zasad: Po zatrzaśnięciu 

zamka na długości ok1 m sprawdzić czy dolny koniec zatrzaskiwanego arkusza tworzy 

jedną linię z poprzednimi arkuszami. Jeżeli tak kontynuować zatrzaskiwanie idąc w 

kierunku od okapu do kalenicy. Po całkowitym zatrzaśnięciu zamka przymocować arkusz 

blachy do łat. 

 Obróbki blacharskie wykonać zgodnie z instrukcja montażową producenta systemu pokrycia 

lub poniższymi rysunkami 

 
 

 
 

 

 



5.6  Rynny i rury spustowe 

 Rynny o przekroju 125 mm, i spadku co najmniej 2% w kierunku odprowadzenia wody 

do rur spustowych.  

 Rury spustowe 100 mm, haki podtrzymujące rynny mocować nie rzadziej, niż co 50 do 

60 cm. 

 Uszkodzenia powierzchniowe farby należy zabezpieczyć farbą w aerozolu. 

 Kompletny system orynnowania należy zamontować zgodnie z instrukcją techniczną 

producenta systemu 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania ogólne" 

6.2  Ogólne zasady kontroli pokryć z blachy stalowej ocynkowanej. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 

6.3  Kontrola wykonania pokryć stalowych 
Kontrola wykonania obróbek z blachy stalowej polega na sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

6.4 Pokrycia z blachy stalowej 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

obróbek są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania ogólne" 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Badania końcowe pokrycia należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu 

8  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania ogólne" 

8.2  Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót pokrywczych blachą będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blachą 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej 

za określony zakres robót. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze blachą uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

 wykonanie robót na wysokości do i powyżej 4 m, 

 odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

 pokrycie dachu blachą stalową z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych 

w dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację stanowiska roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych 

koszty niezbędnych rusztowań winny być uwzględnione w tych cenach. 

 

 
 


