
Strona 1 z 68 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

DLA REALIZACJI ZADANIA 

 

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, 
przy ul. Grabowej 16/18 

 

 

 

Lokalizacja: ul. Grabowa 16/18, 08-110 Siedlce 

 

 

 

Inwestor : WICEPROWINCJA ZGROMADZENIA SIÓSTR PASJONISTEK ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA ul. 
Grabowa 16/18, 08-110 Siedlce 

 

 

Autor: mgr inż. Krzysztof Karaś 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2021r. 



Strona 2 z 68 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Budowa: 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, 
przy ul. Grabowej 16/18 

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zamawiający: 

WICEPROWINCJA ZGROMADZENIA SIÓSTR PASJONISTEK ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA ul. Grabowa 
16/18, 08-110 Siedlce 

 

1.3  Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.3.1  Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno - użytkowe. 

Przedmiotem opracowania jest Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego Sióstr 
Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18 obejmująca w szczególności: 
docieplenie fragmentu ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi, docieplenie połaci 
dachu wełną mineralną docieplenie tarasu płytami ze styropianu XPS, a także wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania, wraz z montażem i instalacją pomp ciepła. Budowa instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 26,5 kW. 

1.3.2  Ogólny zakres robót: 

Prace przygotowawcze - roboty rozbiórkowe 

Obróbki blacharskie,  

Roboty termomodernizacyjne - ocieplenie budynku,  

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania   

Instalacja fotowoltaiczna. 

1.4  Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 

1.5 Definicje: 



Strona 3 z 68 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne 
pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, 
materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 
zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub 
rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie 
jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz 
wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą 
przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie 
materiałów i elementów tworzących te roboty; 

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe.  

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC ) jako "standardy europejskie (EN)" lub 
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. 

1.6.Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

c)  obiekt małej architektury 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury 
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Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także 
odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 

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

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

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

Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych.  

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.  

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

Właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016 
r. poz. 1725) 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 

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

Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
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Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i SST 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i SST. 

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

Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 

1.6. Nazwy i kody. 

Roboty przewidziane do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych: 

1)  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY 
ZIEMNE CPV: 45110000-1 

2)  TYNKOWANIE CPV: 45410000-4 

3)  ROBOTY ELEWACYJNE CPV: 45443000-4 

4)  INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH CPV: 
45331000-6 

5)  ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  CPV: 45310000-3 

6)            KŁADZENIE TERAKOTY CPV: 45431100-8 

7)            ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV:45421000-4 

8)        SŁONECZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE CPV: 09331200-0 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2  Teren budowy. 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy stanowi działka w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18 na której zlokalizowany jest 
istniejący budynek. Ze względu na charakterystykę budynku wykonawca musi zapoznać się z terenem 
budowy oraz uwzględnić naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ na 
prowadzenie robót. 

2.2.2  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na zaplecze budowy zostaną 
wskazane podczas przekazania placu budowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)  dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2)  kopię decyzji zgłoszenia robót do realizacji 

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

2.2.4  Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym . 

2.2.5  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. W uzgodnieniu z inwestorem zostanie wykonawcy przekazane miejsce socjalne na 
czas prowadzenia remontu oraz odpowiednie wyposażenie zapewni wykonawca wymagane dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

2.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2.4  Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje certyfikaty i 
aprobaty na zastosowane materiały budowlane. Przedłoży je do dokumentacji powykonawczej 
inwestorowi. W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

2.5  Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc  między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

-  data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

-  zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych od 
wykonawcy, 

-  daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

-  postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

-  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

-  komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

-  daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 

-  daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 

-  wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

-  warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

-  wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 

-  inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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Powyższe zasady prowadzenia dziennika budowy obowiązują w przypadku zgłoszenia robót na 
podstawie art. 29 Prawa Budowlanego- obowiązują protokoły cząstkowe odbioru robót lub zostanie 
wydany dziennik budowy przez inwestora. 

Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.6  Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych wyżej, dokumentacja budowy zawiera również: 

-  Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

-  Pozwolenie na budowę; ( zgłoszenie rozpoczęcia robót ) 

-  Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

-  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

-  Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 

-  Protokoły odbioru robót, 

-  Opinie ekspertów i konsultantów. 

2.6.1  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.7 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.7.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

-  Rysunki robocze 

-  Dokumentacja powykonawcza 

-  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.7.2 Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 
być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży dwie (2) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, 
by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie 
rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do opisu technicznego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 

1. Nazwa inwestycji: 

2. Nr umowy: 

3.           Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4. Tytuł dokumentu 

5. Numer dokumentu lub rysunku 
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O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub 
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.7.3  Aktualizacja harmonogramu robót. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 
wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 
aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

2.7.4  Dokumentacja  powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 

2.7.5  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę niezwłocznie. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

-  Strona tytułowa zawierająca tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia. 

-  Spis treści 

-  Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy. 

-  Gwarancje producenta 

-  Wykresy i ilustracje. 

-  Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

-  Dane o osiągach i wielkości nominalne 
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-  Instrukcje instalacyjne 

-  Procedura rozruchu 

-  Właściwości regulacji 

-  Procedury testowania 

-  Zasady eksploatacji 

-  Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

-  Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

-  Środki ostrożności 

-  Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń. 

-  Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania. 

-  Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

-  Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

-  Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

3.  Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  

4.  Materiały i urządzenia 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
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Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 
zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy. Żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów 
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; Zarządzający 
realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3  Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną 
legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 



Strona 16 z 68 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń 
tymczasowo składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy 
zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w opisie technicznym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia podczas robót. 

6.  Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

7.  Kontrola jakości robót 

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów .Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady 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. 
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Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego.  

7.3  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

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

8. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9.  Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, jakie 
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 Przepisy prawne 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 

10.3. Ustawy. 

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,  poz.1332 z 
późń.zm.), 

-  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz.1579) 

-  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.1570 z 
późn. zm.), 

-  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 
2017r. poz. 736 z późn. zm.), 

-  ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym(Dz.U. z 2017 r. poz.1040 z 
późń.zm.). 

10.4. Rozporządzenia. 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650 z późn. zm.), 

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.401), 

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2003 r., Nr 120, poz.1126), 

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966), 

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. z 2002 r., nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

10.5. Inne dokumenty i instrukcje. 

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, III, 
IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 
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-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001, PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 
9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 
jakości. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 ROBOTY  W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIKETÓW BUDOWLANYCH I ROBOTY ZIEMNE CPV: 
45111000-1 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych  i ziemnych związanych z: Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego sakralnego Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 
16/18 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 
koniecznych do wykonania rozbiórek  i robót ziemnych przy realizacji zadania inwestycyjnego. 

 Demontaż sufitów podwieszanych ,  

 rozebranie obróbek blacharskich, 

 demontaż istniejącej izolacji stropu, 

 rozebranie elementów instalacji c.o., 

 Demontaż stolarki  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne 

W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 
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a)  gruz 

b)  elementy stalowe 

c)  pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.) 

d)           ziemia z wykopów  

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe 
materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko. 

3.  SPRZĘT 

3.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

•  ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 

•  ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 

•  sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 

•  zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 

•  samochody skrzyniowe i samowyładowcze 

•  rynny do gruzu 

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 

4.  TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 

Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub 
samowyładowczym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

5.2.  Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji, 
przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót 
rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami 
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ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe - wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe 
wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji, roboty należy wykonać sprzętem 
zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów przewidzianych do ponownego 
wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieść je w miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które zgodnie ze 
specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania 
oraz zgodnie z Specyfikacją OST - Wymagania Ogólne. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. Obmiar 
powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien obejmować 
jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji , z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 
Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą 
stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i podlega zapłacie na zasadach 
określonych w umowie oraz w SIWZ. 

9.2.  Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

•  roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe. 

•  wszelkie roboty rozbiórkowe 

•  oznakowanie robót 

•  wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku 

•  podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 

•  transport materiałów na placu budowy 
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•  wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 

W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, wywóz 
i wyładunek. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

2.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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TYNKOWANIE 

NUMERY POZYCJI - SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TYNKOWANIE - 45410000 – 4 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich związanych z: Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego Sióstr 
Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

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, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

-  wykonanie tynków silikonowych zewnętrznych, 

-  wykonanie tynków cienkowarstwowych mozaikowych na cokole, 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem tynków zwykłych, stanowiących warstwę ochronną i wyrównawczą oraz kształtujące 
formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszone ręcznie, do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. Tynki zwykłe ze względu na miejsce 
stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 
odpowiadać  polskim normom  

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST  „Określenia podstawowe. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

1.6. Dokumentacja robót tynkarskich. 

Dokumentację robót stanowią: 
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-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.,  nr 202,poz.2072), 

-  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozrządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. 
nr 108 poz. 953 z późn. zm), 

-  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) 

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
„MATERIAŁY" pkt.2 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 

2.1.  Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągowa wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy a w 
szczególności: 

-  nie zawierać domieszek organicznych, 

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do 
gładzi powinien być stosowany piasek drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-10104:2014-03 Wymagania 
dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich 
powinno być wykonywane wyłącznie mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz. Do zapraw stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw należy stosować cement portlandzki wg normy PN-EN197-
1:2012 „Cement – część I skład wymagania kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż + 5 °C. Do 
zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „SPRZĘT”. Zgodnie z technologią założoną w 
dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego sprzętu: 

-  mieszarka do zapraw 

-  betoniarka wolnospadowa 

-  przenośne zbiorniki na wodę 

-  agregat tynkarski 

-  pompa do zaprawy 

4.  TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „TRANSPORT” . 

4.2. Transport materiałów. 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

-  samochód skrzyniowy 

-  samochód dostawczy 

Cement i wapno suchogaszone workowane przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
uniemożliwiający zawilgocenie. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „WYKONANIE ROBÓT”. 
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5.2. Zabezpieczenie robót. 

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Elementy 
narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronna aż do chwili odbioru robót. 
Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a więc w przypadku 
uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

5.3. Wykonanie robót tynkarskich. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5° C pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur. W ciągu pierwszych dwóch dni zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1 
tygodnia zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom polskich 
norm. W ścianach przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoża należy zwilżyć wodą. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu.. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne: 

-  tynków nienarażonych na zawilgocenie w proporcji - 1:1:2, 

-  tynków narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w proporcji - 1:1:4. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT" 

 6.2. Roboty tynkowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt.2 niniejszej SST. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na 
placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-B-10104:2014-
03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Wyniki badań materiałów i 
zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania tynków powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

-  jakość zastosowanych materiałów, 
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-  prawidłowość przygotowania podłoża, 

-  przyczepność tynków do podłoża, 

-  grubość tynku, 

-  wygląd powierzchni tynku, 

-  prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

-  wykończenie tynku na narożach i stykach. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „OBMIAR ROBÓT" . 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Z nakładów na powierzchnie tynków potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych jeżeli każda z nich jest 
większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich 
są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się 
powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, 
jeżeli ościeżnice ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się 
jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w 
stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli 
otwory są bez ościeżnicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „ODBIÓR ROBÓT". 

8.2.Odbiór robót 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST . Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
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-  w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe, 

8.3.Odbiór tynków. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej  długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

-  poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów z roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także 
nadzór inwestorski. 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

-  ocenę wyników badań, 

-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „PODSTAWA PŁATNOŚCI”. 
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i podlega zapłacie na zasadach 
określonych w umowie oraz w SIWZ. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN 197-1:2012 „Cement – część I skład wymagania kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku” 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane wymagania 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod 
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Tynkowanie (kod B 
45410000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty 
wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r. 
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ROBOTY ELEWACYJNE 

NUMERY POZYCJI - SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROBOTY ELEWACYJNE  - 45443000-4  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego 
Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami, docieplenie dachu pianą rozprężną poliuretanową, 
wykonanie izolacji pionowej fundamentów. 

Izolacja fundamentów: 

 oczyszczenie i uszczelnienie zewnętrzne za pomocą mikrozapraw uszczelniających, 

 szpachlowanie wysokoplastyczną izolacją oraz wykonanie wyobleń, 

 docieplenie ścian z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr 14 cm o współczynniku nie 
większym niż 0,032 W/m2K 

 Docieplenie ścian zewnętrznych: 

 oczyszczenie i przygotowanie (ewentualne gruntowanie) ścian pod docieplenie płytami 
styropianowymi, 

 przyklejenie płyt styropianowych gr.14  cm EPS 70 – 032 o współczynniku nie większym niż 
0,032 W/m2K 

 kołkowanie płyt izolacji termicznej  

 wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 

 wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej na uprzednio przygotowanym (zagruntowanym) 
podłożu. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Określenia podstawowe”. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

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

 „Materiały” . 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji 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 
składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy izolacyjne należy stosować płyty styropianowe rodzaju EPS 70-032, 
odpowiadające następującym wymaganiom: 

-  wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm + - 0,3 % 

-  struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki 

-  powierzchnia płyt szorstka 

-  krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań 

-  sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania  
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Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN 13163-A2:2016-12 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu EPS produkowane fabrycznie 

2.2.2. Tkaniny zbrojące 

Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego o gramaturze min.145 g/m2. 
Powinna ona spełniać następujące wymagania: 

-  wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku, 

-  siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym - nie 
mniej niż 125 DN, 

-  tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 

-  pozostałe wymagania powinny być zgodne z ZUAT-15/V.03/2010 wydane przez ITB 

2.2.3. Kleje i masy klejące 

Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do mocowania płyt 
styropianowych odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 
tynkarską. 

2.2.4. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 

Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z główką 
o średnicy min. 45 mm długości min.22 cm. 

2.2.5. Materiały uszczelniające 

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 
styropianowych. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

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

3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Sprzęt” . 

Sprzęt do wykonywania robót. 

Do wykonywania robót dociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 

-  szczotki druciany do oczyszczenia ścian 

-  szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich 

-  piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych 
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-  pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych 
płyt styropianowych 

-  nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej 

-  łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Do wykonywania robót dociepleniowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

-  mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40 - 60 l do 
przygotowania masy klejącej 

-  agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 
do nakładania masy tynkarskiej 

-  urządzenia transportu pionowego 

-  rusztowania fasadowe 

-  aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Transport”  

4.2. Transport materiałów 

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

-  samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

-  samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

Przy wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla wykonania robót 

W projekcie zastosowano bez spoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych budynku z 
zastosowaniem płyt styropianowych jako materiału termoizolacyjnego. W systemie tym dekoracyjno- 
ochronne funkcje pełni tynk silikonowy kładziony na siatce, oraz tynk mozaikowy (w strefie 
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cokołowej), które charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością, trwałością, odpornością na 
warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz korozję biologiczną. 

Co najmniej 40cm nad powierzchnią terenu należy zamocować na ścianie profil cokołowy, stosując co 
najmniej 3 kołki na 1mb. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić odstęp ok. 3mm. 
Pierwszy kołek umieścić w otworze z jednej strony profilu, a następnie dokładnie wypoziomować 
profil i przymocować kolejnymi kołkami. Ewentualne nierówności podłoża należy skorygować 
podkładkami dystansowymi. W narożach ścian profile należy przyciąć pod kątem lub zastosować 
specjalne profile narożne. 

Zaprawę klejącą nakładać metodą pasmowo-punktową. W odległości ok. 3cm od krawędzi płyty 
zaprawę nanosić pasmami o szer. Kilku centymetrów. Na pozostałą powierzchnię płyty zaprawę 
nakładać plackami rozmieszczonymi tak, aby znalazły się one w miejscach, gdzie następnie będą 
mocowane kołki. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna obejmować co najmniej 
40% płyty. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć aż do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty układać mijankowo, szczelnie dosuwając do 
poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej usuwać, aby na obrzeżach nie 
pozostawały żadne resztki. W przypadku stosowania płyt z obrzeżami frezowanymi zwracać uwagę, 
aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania płyt sąsiednich. W narożach 
należy przyklejać płyty naprzemienni, aby się zazębiały. 

Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi 
otworów okiennych i drzwiowych. W miejscach otworów wentylacyjnych, w płytach izolacyjnych 
wyciąć odpowiednie otwory dostosowane do sposobu ich późniejszego zabezpieczenia. 

W przypadku niedokładności ułożenia płyt izolacyjnych szczeliny między płytami szersze niż 2mm 
dokładnie wypełnić paskami materiału termoizolacyjnego lub pianką poliuretanową. 

W przypadku nierówności płyt powierzchnię izolacji należy wyrównać przez przetarcie specjalną tarą 
lub papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Można to wykonać nie wcześniej niż po 3 
dniach od przyklejenia płyt. 

W przypadku kołków osadzonych w gniazdach zakrywanych następnie krążkami z odpowiedniego 
materiały termoizolacyjnego, szlifowanie powierzchni płyt wykonuje się po zamocowaniu płyt 
kołkami. 

Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia, płyty izolacyjne należy dodatkowo zamocować poprzez 
zastosowanie kołków rozporowych. Ich długość należy dobrać, uwzględniając grubość płyty 
izolacyjnej, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganą głębokość kotwienia w ścianie 
(przeciętnie ok. 6 cm w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych). 
Otwory w materiałach drążonych i w betonie komórkowym należy wykonać wiertarką bez użycia 
udaru. Należy zastosować min. 4 kołków na 1m2 .Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną 
płyt izolacyjnych. Można w tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie 
gniazda ok. 4 mm głębokości. Główki łączników mechanicznych zaszpachlować masą klejącą. Zamiast 
powyższego rozwiązania, możliwe jest także wykonanie głębszych gniazd i po montażu łączników ich 
zakrycie krążkami ze styropianu lub z wełny mineralnej. 
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Wypukłe naroża przy zbiegu ścian budynku, a także krawędzie przy otworach drzwiowych należy 
wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi należy 
nanieść warstwę zaprawy klejącej a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie 
pionu lub poziomu. Wydobywającą się z otworów w profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować.  

Do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt 
izolacyjnych. Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą 
pasmami o szerokości tkaniny i przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm. 

W przygotowaną warstwę zaprawy przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę 
zbrojącą i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję masy 
klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie 
zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. 
Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład 10 cm. 

Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do 
wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia budynku. 

Roboty dociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 
powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panować 
przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się aby wilgotność względna 
powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz 
materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. 

Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami 
zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny 
być chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w celu 
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw dociepleniowych. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników 
dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były 
wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie 
prac. 

W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy dociepleniowej do podłoża, powinno się ono 
znajdować w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych 
cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. 

5.2. Kolejność wykonywania robót: 

-  prace przygotowawcze 

-  sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

-  cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary 

-  przygotowanie masy klejącej 

-  nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego 
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-  wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji 

-  demontaż rusztowań 

-  uporządkowanie terenu wokół budynku 

5.3. Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób 
widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 10x10 cm. Masę 
klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o grubości około 10 mm 
a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni 
ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. 
Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. 
Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że 
podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 
wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć 
warstwę i wykonać ponownie próbą przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie 
klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie wolno 
stosować. 

5.4. Przygotowanie zapraw mas klejących 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez zarobienie 
woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. 

Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 
tynkarską, uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w 
proporcji podanej przez producenta. Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna 
mieć grubość 3-5 mm. 

5.5. Mocowanie płyt styropianowych do podłoża. 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać się ku 
górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o 
szerokości 4cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm. Do 
mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy cokołowej. Powinna być ona 
przymocowana co najmniej 3 kołkami rozporowymi na 1mb osadzonymi min 50 mm w ścianie. 
Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Na 
narożach należy przyciąć listwę pod kątem. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt 
izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30 
cm poniżej okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału 
izolacyjnego. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany 
w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości 
min.1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez 
przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy 
usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze 
ruszanie płyty. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, 
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zebrać masę klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie 
poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na 
styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarować masą klejąca. 

W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest 
stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca owijających 
boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. 
Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić min.60 mm. 

Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za 
pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. 

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym 
powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz 
naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami ochronnymi 
ze stali szlachetnej z nałożoną siatką a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w 
masę klejąca ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek 
należy wypełnić pianka poliuretanową. 

Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do mocowania 
płyt stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Zaleca się 
stosowanie 4 kołków na m2.Wszystkie nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kolkami. 
Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt 
styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. 
przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i 
dotknięciu wiertłem podłoża. 

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z 
instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 
dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie 
niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt 
styropianowych ciągła warstwą o szerokości 1,10-1,20 m i grubości 1,5-3m,rozpoczynając od góry 
ściany pionowej o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny w 
miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę 
przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować 
się możliwie u góry tak aby nie był widoczny kolor siatki. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i nie 
więcej niż 3mm. 

Tkaninę zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowana krawędź listwy cokołowej i równo 
obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. 
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Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i 
poziomie. 

W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz nie więcej niż na 
długość 20 cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona 
nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te 
należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby możliwe było 
wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków 
tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta na 
krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15-20 cm. 
W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej. 

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia tkaniny z 
zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie 
niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. 

Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi 
świadectwami ITB. 

W normalnych warunkach pogodowych po ok. 3 dniach schnięcia (w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych okres ten może się wydłużyć do 7 dni) nanieść szczotką lub wałkiem jedną warstwę 
podkładu tynkarskiego, odpowiednio dobranego do rodzaju tynku zewnętrznego. W przypadku 
zastosowania tynku barwionego w masie, zaleca się wybrać podkład tynkarski w odcieniu 
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego, tj. po co najmniej 24 godzinach, można przystąpić do 
wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przygotowaną masę tynkarską należy nakładać warstwą o 
grubości wynikającej z uziarnienia, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Sposób nakładania jest 
identyczny dla wszystkich rodzajów tynku. W celu wyrównania barwy tynków wykonywanych z 
gotowych mas tynkarskich zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego 
opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z 
nowego kubła i starannie wymieszać obie części. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac tynkarskich 
w czasie deszczu, podczas silnego wiatru lub dużego nasłonecznienia elewacji, bez zastosowania 
specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. 

Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego, zwracając szczególną 
uwagę na połączenie tynku na granicy poszczególnych obszarów roboczych. Fakturowanie należy 
przeprowadzić po pewnym czasie, gdy masa nie klei się już do pacy. Czas ten uzależniony jest od 
temperatury i wilgotności powietrza oraz od grubości zastosowanego w wyprawie kruszywa. Nie 
wolno zwilżać wyprawy wodą. W przypadku tynków o fakturze drapanej, powierzchnia tynku może 
być zacierana ruchami pionowymi, poziomymi, ukośnymi lub kolistymi, w zależności od pożądanego 
efektu końcowego. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać 
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uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania. Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać 
ruchem kolistym, także używając pacy z tworzywa sztucznego. 

Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji zaleca się prowadzić w sposób ciągły, 
aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach, 
niemożliwych do wykonania w sposób ciągły, a także w przypadku stosowania tynku o różnych 
kolorach, należy wprowadzić podział na mniejsze fragmenty. Wyodrębnione fragmenty powierzchni 
elewacji należy ograniczyć poprzez naklejenie taśmy samoprzylepnej. 

Zwykle roboty tynkarskie zaczyna się od góry ściany i prowadzi poziomymi pasami o wysokości 
wynikającej z rozstawu pomostów rusztowania. Jest to najczęściej wysokość wynosząca ok. 2 m. 
Kolejne, coraz niższe pasy układa się z odpowiednim opóźnieniem. Tak prowadząc pracę, unika się 
spadania resztek masy tynkarskiej na pracowników niżej pracujących oraz zabezpiecza przed 
przyklejaniem się resztek spadającej masy do już nałożonych partii tynku. W przypadku budynków 
parterowych, stosowany jest czasem podział tynkowanej ściany na pas nadokienny, międzyokienny i 
podokienny.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Kontrola jakości ” 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji, oraz na badaniu kamerą termowizyjną. 

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora 
nadzoru. 

a)  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac, 

b)  w odniesieniu do właściwości całej termomodernizacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
prac. 

c) uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonane 
roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiom norm przedmiotowych. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku  

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku. Po wykonaniu robót dociepleniowych a 
przez wykonaniem warstwy dekoracyjnej /tynkarskiej/ należy wykonać w obecności Inspektora 
Nadzoru badanie przegród zewnętrznych kamerą termowizyjną. 
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Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a)  podkładu 

b)  jakości zastosowanych materiałów 

c)  dokładności wykonania przyklejenia płyt, 

d)  dokładności wykonania masy zbrojącej 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć 
cenę robót, 

-  w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać docieplenie i ponownie je 
wykonać. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i podlega zapłacie na zasadach 
określonych w umowie oraz w SIWZ. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-EN 13163-A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu EPS 
produkowane fabrycznie  

 Instrukcja ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.  

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła – Metody obliczenia  

STR-T92-110 Tkaniny szklane  

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji. 
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PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

ZUAT -15/V.03/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z 
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy 
elewacyjnej(ETICS), 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990. 

Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST . Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

NUMERY POZYCJI - SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, 
WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH - 45331100-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego 
Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

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, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz 
instalacją pomp ciepła / Pompa ciepła powietrze woda 18 kW wraz z kotłem gazowym 24 kW – 
kotłownia nr1 oraz Pompa ciepła powietrze woda 35 kW wraz z istniejącym kotłem gazowym  – 
kotłownia nr2d z automatyką. Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy montażu instalacji, ich uzbrojenia i armatury a także prace 
towarzyszące. Do prac towarzyszących należy zaliczyć ich inwentaryzację powykonawczą. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.6. Dokumentacja robót instalacji. 

Dokumentację robót instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacją pompy ciepła stanowią: 

-  projekt wykonany  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.), 
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-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072), 

-  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozrządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. 
nr 108 poz. 953 z późn. zm), 

-  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn.zm.) 

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STB 
„Wymagania ogólne". 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych 
do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie 
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do 
poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest 
ograniczające. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki. 

Rury do wykonania instalacji w budynku miedziane lub system zaciskowy z rur stalowych 
ocynkowanych zewnętrznie   dn = 15- 50mm 

2.2.2. Armatura 

-  Grzejniki stalowe płytowe, 

-  Grzejniki stalowe lazienkowe 

- instalacja z rur stalowych ocynkowanych 
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 Zawory odpowietrzające automatyczne 

-  Zwory przelotowe i zwrotne, zawór odcinający  15-20mm 

-  Zawory grzejnikowe termostatyczne dn=15mm o podwójnej regulacji 

-  Zawory grzejnikowe pierwotne dn=15mm 

 Głowice termostatyczne 

 sprężarkowe pompy ciepła  

 

3.  SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne". 

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.  TRANSPORT 

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

4.2. Transport materiałów. 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

-  samochód skrzyniowy 

-  samochód dostawczy 

Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

Transport grzejników powinien się odbywać samochodami dostawczymi z plandeką oryginalnie 
zapakowanych. Grzejniki na czas transportu trzeba zabezpieczyć aby się nie przesuwały. Załadunek i 
rozładunek grzejników powinien odbywać się ostrożnie aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. 
Grzejników nie wolno rzucać. 

Grzejniki zdjęte z palet należy ustawiać w pozycji pionowej. Grzejników nie wolno magazynować na 
otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdy są zabezpieczone folią lub plandeką. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Zabezpieczenie robót 
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Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Elementy 
narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronna aż do chwili odbioru robót. 
Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a więc w przypadku 
uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia koszy napraw 
ponosi Wykonawca. 

5.3. Wykonanie robót. 

Montaż urządzeń powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przewody z rur miedzianych. Rury prowadzone pod stropem piwnic  i w kanałach technologicznych 
należy zabezpieczyć otuliną ciepłochronną. Regulacja stała przy grzejnikach poprzez zawory 
termostatyczne z nastawą. Przed zamontowaniem głowic termostatycznych instalację kilkakrotnie 
przepłukać ustawiając wszystkie zawory na pełny przelot. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Regulacja instalacji. 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków wykonawca 
uruchamia instalację oraz wykonuje próbę szczelności instalacji. Wykonawca zobowiązany jest 
przeprowadzić próbę i sporządzić sprawozdanie zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w 
tym zakresie. Próbę szczelności i wytrzymałości przeprowadza się pod ciśnieniem. Po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby na zimno należy wykonać próbę na gorąco. Podczas prób należy 
skontrolować szczelność instalacji i prawidłowość działania regulacji stałej. 

6.3. Kontrola zgodności wykonania prac. 

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z wymaganymi badaniami i 
pomiarami. 

Dokumentacją powykonawcza powinna zawierać: 

-  kompletną dokumentacją techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 
dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach 

-  protokoły badań i pomiarów w 2 egzemplarzach, 

-  instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 
egzemplarzach. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Zasady obmiarowania 

Ilość punktów odbiorczych oblicza się w sztukach. 



Strona 49 z 68 

Instalację centralnego ogrzewania podaje się w mb wykonanych instalacji. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

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

8.2.Odbiór robót 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także 
nadzór inwestorski. 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Odbiorowi 
robót podlega sprawdzenie: 

-  zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i SST 

-  długości przewodów 

-  szczelności instalacji 

-  połączeń z armaturą 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

-  ocenę wyników badań, 

-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne„ 
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i podlega zapłacie na zasadach 
określonych w umowie oraz w SIWZ. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
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 PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania 
ogólne i badania 

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe Część 1 Postanowienia ogólne.  

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 
mniejszej niż 1.Wymagania 

PN-EN 12828+A1:2014-5 Instalacje ogrzewcze w budynkach – projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod 
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 r. 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty montażowe sieci 
wodociągowych z tworzyw sztucznych (kod 45231300-8), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r. 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996 r. 
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ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  

NUMERY POZYCJI - SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV: 
4531000-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego 
Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót 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.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wymianą oświetlenia zewnętrznego. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów wykonania robót, wymagań dotyczących wykonania ich odbiorów. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY : 

 przewody instalacyjne 

 materiały do instalacji odgromowej 

3.  SPRZĘT 

-  Rusztowanie 

-  Elektronarzędzia 

4.  TRANSPORT 
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Transport materiałów i osprzętu w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały i osprzęt w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. Do transportu osprzętu i materiałów zaleca się używać 
samochodów zamkniętych. Materiały i osprzęt należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przyjęto zasadę wymiany istniejących opraw świetlówkowych na zintegrowane oprawy LED 
wykorzystując istniejące punkty montażowe. Instalacja odgromowa prowadzona po dachu na 
uchwytach systemowych natomiast na ścianach w rurkach ochronnych po warstwą izolacji termicznej 
.  

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i podlega zapłacie na zasadach 
określonych w umowie oraz w SIWZ. 
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INSTALACJA ODGROMOWA, OBRÓBKI BLACHARSKIE, SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROBOTY 
W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK– CPV 45261100-5. 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, montażem rynien i rur 
spustowych oraz z montażem instalacji odgromowej przy Termomodernizacja budynku 
mieszkalnego sakralnego Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

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, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 

-  wykonanie obróbek blacharskich, 

-  montaż instalacji odgromowej. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją , 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania 
ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

 „Wymagania ogólne” . 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały 

-  Blacha trapezowa powlekana poliestrem /gr 0,5 mm blacha/ 

-  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

-  Rury winidurowe fi 47mm, 

-  Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe , 

-  Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na 
wspornikach obsadzanych, z pręta, 

-  Przewody uziemiające i wyrównawcze,  

-  Puszki kontrolne. 

3.  SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”.  Roboty można 
wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzęt 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Zgodnie z technologią do wykonania robót proponuje 
się użyć następującego sprzętu: 

-  rusztowanie, 

-  wiertarka udarowa. 

4.  TRANSPORT 

 Transport samochodowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 
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KŁADZENIE TERAKOTY NUMERY POZYCJI - SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: KŁADZENIE 
TERAKOTY (POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN – WYKONANIE OKŁADZIN ELEMENTÓW 
ZEWNĘTRZNYCH) – 45431100-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykładzinowych zewnętrznych związanych z Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego sakralnego Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 
16/18 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

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, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

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

-  wykonanie okładzin  elementów zewnętrznych posadzek z płytek ceramicznych lub gres na 
zaprawach klejących 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Określenia podstawowe”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

1.6. Dokumentacja robot wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072), 
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-  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z  rozrządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. 
nr 108 poz. 953 z późn. zm), 

-  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.  poz. 1332) 

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

2.MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
„Wymagania ogólne”. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowania na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Kompozycje klejące, zaprawy do spoinowania. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy zastosować: 

-  zaprawy gruntujące, 

 Zaprawa klejąca. 
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 Zaprawa do spoinowania  

 Płytki podłogowe ceramiczne lub gress 

2.2.3. Materiały _ pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

-  środki gruntujące 

-  środki do usuwania zanieczyszczeń 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „SPRZĘT”. 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

-  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

-  kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

-  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

-  poziomice, 

-  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

-  gąbki do mycia i czyszczenia, 

4.  TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „TRANSPORT”. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonywania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „WYKONANIE ROBÓT”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 

-  wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 

-  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, 

-  wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi 

Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby 

4) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 

5.3. Wykonanie okładziny 

Podłoża pod wykładziny stanowić będzie zaprawa cementowa. Podkład z zaprawy cementowej 
powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Grubość 
podkładu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum 40 mm. Powierzchnia 
podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekroczyć 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom podlegać materiały, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzając zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

-  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

-  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
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-  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomicy, pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

-  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót zanikających. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonywanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

-  zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-  prawidłowości przygotowania podłoży, 

-  jakości powierzchni wykładzin i okładzin, 

-  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do wykonywania robót i trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia nawierzchni 

-  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu, prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

-  sprawdzenie związania nawierzchni z podkładem ,, 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 
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-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcja producenta, 

-  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 

-  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 

-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcja producenta, 

-  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

-  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

-  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „OBMIAR ROBÓT” . 

7.2. Zasady obmiarowania. 

Powierzchnię wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. Cokoliki 
posadzkowe i cokoliki wzdłuż biegów schodowych oraz cokoły drewniane oblicza się w metrach 
wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „ODBIÓR ROBÓT” . 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt.5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z 
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dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym, odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy. 

8.3.Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięciem przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

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

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowo pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-  jeżeli jest to możliwe poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownik i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin i okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
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-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

-  ocenę wyników badań, 

-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „PODSTAWA PŁATNOŚCI”. 
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i podlega zapłacie na zasadach 
określonych w umowie oraz w SIWZ. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 
stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu  

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru  

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne. Część 4: Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne. Część 6: Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne. Część 8 Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:2013-12 Płytki i płyty ceramiczne. Część 9: Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 
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PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne. Część 13: Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:2015-11Płytki i płyty ceramiczne. Część 14:Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-16:2012 Płytki i płyty ceramiczne. Część 16: Oznaczenie małych różnic barwy. 

PN-EN 12004 – 1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja 
stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie. 

PN-EN 12004-2:2017-03  Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań  

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacje i 
oznaczenie. 

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.2: Oznaczenie odporności na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.3: Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.4: Oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.5: Oznaczenie absorpcji wody.  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Wymagania i 
właściwości  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje. 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod 
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Pokrywanie podłóg i ścian 
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r. 
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 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ   

NUMERY POZYCJI - SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 
BUDOWLANEJ: 45421000-4 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego 
Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  wymiany  drzwi. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność ze Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 
10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
1.5. Ogólny zakres robót budowlanych 
1. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z przekładką aluminiową profil z przekładką termiczną oraz 

drzwi i okien PCV na nowe  

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) drzwi muszą posiadać aktualny 
certyfikat zgodności ITB lub aprobaty techniczne dopuszczający wyrób do stosowania w 
budownictwie. 
Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest zobowiązany do 
własnego zwymiarowania stolarki drzwiowej z natury przed jej wykonaniem i montażem. 
 
SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru robót budowlanych. 
 
ŚRODKI TRANSPORTU 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
 
WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie ościeży drzwiowych: 
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- przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. 

- w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić.  

- Przed przystąpień do prac Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i skutecznego 
zabezpieczenia powierzchni podłóg przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem.  

Zakres robót do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej: 
- demontaż istniejącej stolarki  drewnianej, 
- obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, 
- zawieszenie skrzydeł drzwiowych, 
- uzupełnienie tynku i szpachli na ościeżach wewnętrznych na całej szerokości ościeża, 
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni ościeży o 
- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, 
- oczyszczenie i umycie stolarki drzwiowej po montażu.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma 
wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. Ocena jakości powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia.  

OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i podlega zapłacie na zasadach 
określonych w umowie oraz w SIWZ. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne 
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SŁONECZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE  - CPV:  09331200-0 

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Termomodernizacja budynku mieszkalnego sakralnego 
Sióstr Pasjonistek położonego w Siedlcach, przy ul. Grabowej 16/18  

 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest 
stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach dla branży instalacji wykorzystujących energię słoneczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  

2. Materiały  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. W skład kompletnej instalacji solarnej wchodzą 
następujące elementy:  

- panele fotowoltaiczne o mocy 360W – 74 szt., 

- konstrukcja pod panele fotowoltaiczne, 

- układ sterowania  

- falownik, 

- połączenia przewodowe miedzy urządzeniami. 

 Kolektory FV montować, na dachu budynku przy użyciu stelaży dostarczanych przez producenta. 
Mocowania konstrukcji wsporczych, stelaży i samych kolektorów należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

2. Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji FV powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 3. Odbiór robót . 
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Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Po przeprowadzeniu prób 
przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: − 
dokumentacja powykonawcza, dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 
(świadectwa, jakości wydane przez dostawców materiałów), − protokoły wszystkich odbiorów 
technicznych częściowych, wraz z wynikami prób, − schemat technologiczny powykonawczy 
instalacji w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.  

4. Obmiar robót. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Szczegółowe wymagania 
dotyczące obmiaru robót określa specyfikacja ogólna. 

 5. Podstawa płatności Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i podlega 
zapłacie na zasadach określonych w umowie oraz w SIWZ. 

 6. Przepisy powiązane: 

PN-EN 12977-3:2012 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Systemy instalowane przez 
użytkowników – Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło 
słoneczne  

PN-EN ISO 11855-4:2015-10 Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, 
instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- 
Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej z termoaktywnymi systemami 
budynku „Thermo Active Building Systems” (TABS) 

 PN-EN 50513:2009 Płytki do ogniw słonecznych – Karta wyrobu i informacje techniczne dotyczące 
płytek z krystalicznego krzemu stosowanych do wytwarzania ogniw słonecznych  

PN-EN 60904-2:2015-07 Elementy fotowoltaiczne – Część 2: Wymagania dotyczące fotowoltaicznych 
elementów wzorcowych   

PN-EN 60904-9:2008 Elementy fotowoltaiczne – Część 9: Wymagania dla symulatorów 
promieniowania słonecznego  

PN-EN 61730-1:2007/A2:2013-11 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: 
Wymagania dotyczące konstrukcji  

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: 
Wymagania dotyczące badań  

PN-EN 62108:2017-02 Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze skoncentrowanym 
światłem słonecznym (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu  

− Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 


