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1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla 

Dzieci w Jastrzębiu- Zdroju. 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci. 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 

dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 

pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji elewacji budynku Wojewódzkiego Szpitala 

Rehabilitacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju.  

Termomodernizacja budynku będzie obejmowała: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 

- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwi- zewnętrznych. 

W ramach projektowanej inwestycji zostaną wykonane roboty dodatkowe: 

 wymiana orynnowania, 

 remont balkonów i wykonanie nowej ich okładziny ceramicznej, 

 remont schodów zewnętrznych i wykonanie nowej okładziny z kamienia naturalnego, 

 odtworzenie gzymsów i detali architektonicznych, 

 renowacja fragmentów elewacji nie przeznaczonych do ocieplenia, 

 renowacja balustrad zewnętrznych, 

 renowacja istniejących drzwi zewnętrznych (drewnianych), 

 wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

 wykonanie pomostów technicznych na poziomie poddasza nieużytkowego – na warstwie wełny 

mineralnej, 

 wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
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 wymiana oświetlenia zewnętrznego na elewacjach, 

 wymiana kratek wentylacyjnych i osłon wentylatorów ściennych, 

 ponowny montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej, 

 wykonanie (częściowe) drenażu opaskowego z wpięciem do istniejących studzienek kanalizacji 

deszczowej, 

 wykonanie utwardzonej opaski wkoło budynku. 

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego – w części dotyczącej ingerencji w elewacje szpitala, tj.: 

 na dachu zostaną zabudowane 4 klapy dymowe służące do oddymiania klatek schodowych, 

 zostanie wykonane napowietrzanie klatek schodowych: poprzez wskazane drzwi i okna otwierane 

automatycznie, 

 wskazane okna zostaną wykonane w wymaganej klasie odporności ogniowej. 

 

Dodatkowe roboty rozbiórkowe i demontażowe na zewnątrz budynku: 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,  

- demontaż orynnowania i zwodów instalacji odgromowej,  

- demontaż obróbek blacharskich,  

- skucie gzymsów podokiennych i gzymsu obwodowego międzykondygnacyjnego,  

- demontaż krat okiennych,  

- demontaż istniejącego utwardzenia przy ścianie budynku. 

1.5 Informacja o terenie budowy 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Teren, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja, zlokalizowany jest w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 

Kościuszki 14 na działce numer 1082/57, obręb Jastrzębie Zdrój. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczęcia robót, 

 przekazanie palcu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 

 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 wydanie dziennika budowy, 

 odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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 przejęcie placu budowy, 

 zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 

 oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 

 zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania 

protokołu odbioru robót, 

 sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, 

sprzętu i innych zanieczyszczeń, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczególności paliwem             

i olejami, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach 

przyległych, 

 odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 

powstałe podczas wykonania robót. 

1.5.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę własności 

publicznej i prywatnej. 

1.5.3. Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie ochrony 

środowiska.  

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., 

zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych                      

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej                    

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 

1.5.5 Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego 

plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP oraz zgodnie z 

potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca jest  zobowiązany do przedstawienia 
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inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porządku na placu budowy, właściwego 

składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywania w czystości dróg dojazdowych (szczególnie 

w czasie wywozu ziemi z wykopów). 

1.6 Nazwy i kody 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są        

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

CPV 45232452-5 Roboty odwadniające  

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
 

1.7 Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania                  

w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 

aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 

właściwych Ministrów, 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane 

przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego, 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, 

maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność wyrobu 

oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 

ałączonym projektem budowlanym, 
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dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 

realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, 

Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego, 

Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 

służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana  

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 

finansowe na realizację zamierzonego zadania, 

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 

organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych, 

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 

Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową, 

Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku, 

Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 

robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 

akceptacji rozwiązań zamiennych, 

Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 

inwestycji, 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 

zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych 

przedmiarem, 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 

polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 

lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora ale nie będącą  

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 
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budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 

tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, 

Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego 

inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub 

Inżynierów Budowlanych, 

Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty, 

Przedmiar - obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 

remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 

Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 

usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 

Roboty zabezpieczające -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w 

trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać                   

z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, 

zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace                 

w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie               

w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 

wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia 

wypadkom osób postronnych, 

Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 

budowy, 

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący 

ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 

ponosi wykonawca, 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 

obiektu budowlanego, 

Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 

certyfikat. 

2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   
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 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, 

certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach 

użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań 

określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

a) Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

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

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane                         

i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

d) Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat 

technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

e) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

 Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

dla konkretnego rodzaju robót, 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową, 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym 

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

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

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

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują ich 

uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych, 
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 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

 Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu 

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy 

lub przepisami  ogólnymi o ruchu drogowym, 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi                   

w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym 

umową, 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, 

pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 

wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych                        

w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych 

do kontroli budowy, 

 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie                   

z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, 

uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania, 

 Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót                              

i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie nowej 

umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie                       

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt, 
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 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                            

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych, 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy 

posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy 

Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego 

zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby, 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5.2. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami administracyjnymi. 

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności 

lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano zgodnie                    

z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,    

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 

Wykonawca ma obowiązek: 

- Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 

- Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej 

jakości, 

- Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić, przechowywać  i zabezpieczyć 
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następujące dokumenty: 

- dziennik budowy; 

- księgę obmiarów; 

- atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                           

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym. 

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

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, 

na oryginałach i kopiach stron. 

 W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy 

należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – wraz 

z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do 

dziennika budowy. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

przysługuje również: 

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

 Zamawiającemu, 

 projektantowi, 

 innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie  

(w ramach dokonywania czynności kontrolnych). 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 

rodzaju robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót, w układzie 

asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do obliczeń. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kalkulacjach kosztorysowych 

i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

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

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję prowadzoną na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu pn.  

Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci  

Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci   

Lokalizacja: ul. Kościuszki 14 44-335 Jastrzębie – Zdrój, działka nr 1082/57 

15 

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 

 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów, 

 Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 

3 dni robocze przed terminem odbioru robót, 

 Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót, 

 Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe, 

 Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, w ustalonych 

jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji, 

 Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie 

dokonanych obmiarów stanowi podstawę do obliczeń, 

 Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w przedmiarach 

lub obmiarach robót zostaną poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią 

adnotacją), 

 Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                              

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                   

i jednoznaczny, 

 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie 

Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania 

robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy, 
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b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny. 

8.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony 

element całego zadania, wyszczególniony umową, 

 Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 

przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, 

 Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty 

za roboty do czasu ich usunięcia, 

 Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, 

8.3. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości, 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy                  

i powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru robót, 

 Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,                              

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny 

przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności itp.), 

 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo 

powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak 

prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu, 

 Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru, 

 Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych 

dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod 

nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, 

ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu pn.  

Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci  

Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci   

Lokalizacja: ul. Kościuszki 14 44-335 Jastrzębie – Zdrój, działka nr 1082/57 

17 

 

zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie 

potwierdził swoje polecenie, 

 Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem  w terminie 

ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru 

inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym 

stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek 

przebiegu okresu gwarancyjnego, 

 Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

 Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 

jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 

po raz drugi. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

 Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

 Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 

ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót, 

 Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

 dziennik budowy, 

 księgę obmiaru, 

 atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne. 

9. Sposób rozliczenia robót 

 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie, 

 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na podstawie 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, 

 Cena jednostkowa obejmować będzie: 

1. robociznę bezpośrednią, 

2. wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.), 

4. koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

5. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

6. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7. do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2020, poz. 1333), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)                

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219). 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963), 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku                          

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST- 1.01 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku Wojewódzkiego Szpitala 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2. Roboty budowlane związane z termomodernizacją obejmują: 

oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do ocieplenia: skucie odspojonych tynków, 

naprawa ubytków, odkażanie i czyszczenie z glonów, miejscowe malowanie specjalistycznymi 

preparatami zwalczającymi glony i grzyby – w miejscach ich występowania, 

 wykonanie dwóch otworów pod projektowane wentylatory ścienne, 

 likwidacja (zamurowanie) jednego otworu pod wentylator ścienny, 

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż parapetów i podokienników, 

 hydroizolacja ścian fundamentowych: po wykonaniu odkrywek i oczyszczeniu ścian należy 

wykonać hydroizolację systemową w pasie o szerokości ok. 150 cm (100 cm pod poziomem 

terenu i 50 cm nad terenem), 

 termoizolacja ścian fundamentowych: pas o szerokości ok. 150 cm (100 cm pod poziomem 

terenu i 50 cm nad terenem) ocieplony styropianem XPS100 gr. 8, 10 i 16 cm, 

 termoizolacja elewacji: wełna mineralna o grubości 8, 10 i 16 cm, 

 ocieplenie płyt balkonowych, 

 montaż prefabrykowanych gzymsów na elewacjach, 

 tynkowanie elewacji tynkiem silikonowym barwionym w masie, 

 wykończenie od wewnątrz ościeży okiennych (tynk, okładzina ceramiczna) – uzupełnienie 

wykończenia powierzchni wynikające z przesunięcia nowych okien na zewnątrz budynku o 

grubość warstwy ocieplenia, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

 zabudowa czterech klap dymowych na dachu budynku (zgodnie z dokumentacją projektową 

stanowiącą załącznik do pozwolenia na budowę o sygn. Ar.6740.418.2014 nr 615/2014 

wydanego w dniu 26.11.2014r. przez Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój), 

 wykonanie termoizolacji stropu nad ostatnią kondygnacją (poddasze nieużytkowe): 

oczyszczenie stropu, ułożenie folii paroizolacyjnej, ułożenie wełny mineralnej o gr. 24 cm (12 
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cm + 12 cm), 

 ponowny montaż jednostek klimatyzacyjnych na podstawach o wysokości min. 40 cm, 

 wykonanie pomostów technicznych na poddaszu. 

Wszelkie roboty ociepleniowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB. 

Ściany fundamentowe zostaną ocieplone polistyrenem XPS100 =0,031 W/mK. na głębokość 1 m 

poniżej i 0,5 m powyżej terenu. 

Płyty styropianowe samogasnące powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej 2 

tygodni. Powierzchnia płyt powinna być szorstka, krawędzie ostre, bez uszczerbków. 

Siatka z włókna szklanego powinna mieć oczka o wymiarach 4 x 4 mm i być zaimpregnowana dyspersją 

z tworzywa sztucznego. 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu powinien wynosić  = 0,031 W/mK. 

Pozostałe wymagane parametry techniczne: 

 wytrzymałość na zginanie: BS150 ≥150 kPa 

 naprężenie ściskające przy 10% deformacji: CS(10)100 ≥ 100 kPa 

 stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności: DS(70,-)2 ≤ 2% 

 stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 ± 2% 

 odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury: DLT(1)5 ≤ 5% 

 poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu: WL(T)3,5 ≤ 3,5% 

Płyty styropianowe należy przyklejać do muru fundamentu zaprawą klejącą niezawierającą 

rozpuszczalników metodą punktową (przy braku parcia wody gruntowej) bądź pełną powierzchnią (przy 

wysokim stanie poziomu wód gruntowych). Zabrania się mocowania mechanicznego płyt. 

Płyty należy przyklejać przy temperaturze otoczenia od +50C do +250C podczas pogody 

bezdeszczowej. 

Gzymsy styropianowe: 

Należy odtworzyć istniejące gzymsy wskazane do skucia, a następnie mocować do elewacji w 

istniejących miejscach i malować farbą elewacyjną. Mocowanie gzymsów – zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

UWAGA: profil i proporcje prefabrykowanego styropianowego gzymsu muszą bezwzględnie 

odwzorowywać stan istniejący. 

Tynk zewnętrzny:  

Silikonowa zaprawa tynkarska zacierana, o strukturze ziarnistej (tzw. baranek) – wielkość ziarna 1,5 

mm. 

Proponuje się zastosowanie specjalistycznego rozwiązania systemowego stosowanego do renowacji 
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budynków zabytkowych np. firmy BOLIX bądź równoważnej. 

Zastosowany tynk powinien się cechować: 

 wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 

 wysoką odpornością na promieniowanie UV, 

 podwyższoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych, 

 podwyższoną odpornością na porastanie przez glony i grzyby, 

 wysoką odpornością na uderzenia i naprężenia termiczne, 

 wysoką paroprzepuszczalnością, 

 wysoką stabilnością kolorów. 

Wymagane parametry: 

- Zaprawa do warstwy zbrojącej 

 
Przyczepność, 

MPa 
Badanie wg 

W stanie powietrzno-suchym 0,10 
ZUAT-

15/V.03/2010 
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 0,05 

po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia 0,10 

 

- Siatka zbrojąca: Alkalioodporna siatka z włókna szklanego o gramaturze powierzchniowej min. 155 g/m2 

- Podkład tynkarski: Silikonowy podkład tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod 

kolor wyprawy tynkarskiej 

- Masa tynkarska: Cienkowarstwowa barwiona w masie wyprawa tynkarska oparta na żywicach 

silikonowych, wzmocniona włóknami, o obniżonej wodochłonności (kategoria W3), podwyższonej 

odporności na porastanie przez glony i grzyby, oraz wysokiej odporności na oddziaływanie czynników 

atmosferycznych i promieniowanie UV 

- Właściwości dla całego systemu: 

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla układu ociepleniowego z tynkiem silikonowym powinny 

odpowiadać poniższym parametrom (zapisy potwierdzone w aprobacie technicznej lub europejskiej 

aprobacie technicznej): 
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Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 Odporność na uderzenia ciałem twardym przy pojedynczej 

warstwie siatki 
Kategoria I ZUAT-15/V.03/2010 

2 Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po 

badaniu na próbkach: 

− w warunkach laboratoryjnych 

− po starzeniu 

− po cyklach mrozoodporności 

 

 

≥ 0,10 

≥ 0,10 

≥ 0,10 

ZUAT-15/V.03/2010 

3 Przepuszczalność pary wodnej, opór dyfuzyjny względny, 

m: 

- warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym 

≤ 0,8 ZUAT-15/V.03/2010 

 

Ze względu na zabytkowy charakter budynku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił zastosowanie 

takich grubości warstw zewnętrznego docieplenia, które nie wpływałyby negatywnie na geometrię i proporcje 

całości bryły, a także na wielkość i wygląd licznych elementów architektonicznych. Zgodnie z w/w zaleceniem 

zastosowano wełnę mineralną o grubości odpowiednio 10 cm i 6 cm (elewacje budynku). 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 

Stosowane materiały: 

- folia malarska, 

- preparat gruntujący 

- listwa cokołowa 

- kołki rozporowe z wkrętem 

- zaprawa klejowa 

- płyty styropianowe 

- systemowe łączniki do termomodernizacji  

- kątowniki aluminiowe 

- siatka z włókna szklanego 

- klej  

- zaprawa szpachlowa 

- systemowy tynk podkładowy 

- wyprawa tynkarska 

2.2. Materiały 

Należy zastosować  kompletny system ocieplenia, która posiada odpowiednie aprobaty lub certyfikaty 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu pn.  

Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci  

Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci   

Lokalizacja: ul. Kościuszki 14 44-335 Jastrzębie – Zdrój, działka nr 1082/57 

25 

 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 

3.2. Stosowany sprzęt 

 agregat wdmuchujący z wężem przesyłowym 

 czerpaki do zapraw 

 młotki murarskie i ciesielskie 

 łata, sznur murarski, kątowniki, poziomica 

 wkrętarki, wiertarki, piły 

 pace, szpachle, pędzle 

 inny sprzęt konieczny do wykonania robót budowlanych. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt 

do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 

transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i złom należy wywieźć samochodami skrzyniowymi. Gruz 

nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca wykonywanych robót zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych.  

5.2.1. Wykonanie prac termoizolacyjnych 

Prace termoizolacyjne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C, chyba że 

producent systemu ociepleniowego dopuszcza inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac 

w trakcie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli 

przewidziany jest spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godzin. 
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Należy stosować kompletny system termoizolacji posiadający certyfikat lub aprobatę techniczną dopuszczającą 

do stosowania w budownictwie.  

5.2.1.1. Przygotowanie podłoża  

Powierzchnię ścian, która będzie stanowić podłoże pod warstwę izolacyjną należy najpierw oczyścić z resztek 

zaprawy i luźnych kawałków tynku. Ubytki tynku należy uzupełnić. Kurz, plamy z oleju i innych substancji należy 

zmyć wodą pod ciśnieniem – konieczne jest całkowite wyschnięcie ścian przed rozpoczęciem prac związanych 

z przyklejaniem płyt styropianowych.  

5.2.1.2. Przygotowanie powierzchni ścian 

Przy słabo związanych podłożach należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstwy konstrukcyjnej i 

dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Próbki styropianu należy przykleić w różnych 

miejscach na elewacji. Przygotować klej zgodnie z zaleceniami producenta. Klej należy rozprowadzić 

równomiernie na całej powierzchni próbki. Próbkę należy docisnąć do podłoża. 

Przyczepność sprawdza się po trzech dniach poprzez ręczne odrywanie przyklejonej płytki. Jeżeli podczas 

próby odrywania próbka styropianu ulegnie rozerwaniu, można przyjąć że podłoże ma wystarczającą 

wytrzymałość. 

Podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. 

Przy nierównościach do 10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z 

dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości około 4-5%. Przy nierównościach podłoża od 10-20 mm należy 

zastosować ten sam sposób nakładając kilka warstw. 

W przypadku nierówności powyżej 20 mm należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału 

termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy 

zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. 

5.2.1.3. Przygotowanie masy klejącej 

Suchą mieszankę kleju należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość wody, 

dokładnie wymieszać do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Masę zużyć w ciągu max. 2 godz. 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej, ale nie 

później niż po trzech miesiącach od wykonania tej warstwy. 

5.2.1.4. Przyklejenie płyty styropianowej 

Płyty styropianowe nie powinny być narażone na działanie czynników atmosferycznych dłużej niż 7 dni. Do 

podłoża należy w pierwszej kolejności przymocować listwę startową, która pozwoli na utrzymanie poziomej linii 

elewacji. Masę klejącą należy nanosić na płyty styropianowe tzw. Metodą pasmowo – punktową, aby jej łączna 

powierzchnia pokrywała nie mniej niż 40% płyty. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna 

wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm i 

grubości 1 cm. Po nałożeniu zaprawy klejącej  płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć aż do 
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uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 

Masę klejącą wyciśniętą poza obrys płyt należy usunąć. Ponadto niedopuszczalne jest ponowne dociskanie 

przyklejonych płyt oraz ich korekta po upływie kilkunastu minut. 

Płyty styropianowe należy przyklejać poziomo wzdłuż dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu 

spoin pionowych. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na rysach i pęknięciach w ścianie praz na przejściach 

między różnymi materiałami ściennymi. Spoiny między płytami nie mogą przebiegać w narożach otworów 

okiennych i drzwiowych. 

5.2.1.5. Umocowanie płyt styropianowych łącznikami 

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża należy dodatkowo wzmocnić łącznikami do termomodernizacji. 

Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt.  

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności i aprobaty 

techniczne. Kontrola jakości robót powinna obejmować wizualną ocenę: 

- jakości użytych materiałów, 

-prawidłowość wykonania montażu, 

- jakości wykonanych prac, 

- kompletności wykonania robót, 

- wykonania całości prac zgodnie z dokumentacją projektową. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST–0 punkt 7. 

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m2, m3 

8. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.  

9. Sposób rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą płatności są 

ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres 

czynności objętych ceną określony jest w opisie.  
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Ceny jednostkowe obejmują roboty wyszczególnione w punkcie 1.1 SST. 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860). 

 PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie 

 PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowanego fabrycznie. 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1.02. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla 

Dzieci w Jastrzębiu- Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.   Zakres robót: 

Izolacja ścian fundamentowych: 

Po odkryciu ścian fundamentowych należy je oczyścić i odkuć luźne powierzchnie tynku. Na tak przygotowane 

ściany należy nałożyć rapówkę cementową, następnie dwie warstwy papy termozgrzewalnej i warstwę 

polistyrenu ekstrudowanego grubości 8 cm / 10 cm / 16 cm. Przed zasypaniem ściany wyłożyć warstwą folii 

kubełkowej. 

UWAGA: przy pracach termoizolacyjnych należy zastosować atestowane rozwiązania systemowe. 

Wentylacja – w projekcie przewidziano wykonanie dwóch dodatkowych otworów dla montażu elektrycznych 

wentylatorów ściennych wywiewnych (w pomieszczeniach hydromasażu). 

Balkony:  

Możliwość wykończenia płyt balkonowych należy oszacować po skuciu wszystkich wierzchnich warstw – aż do 

płyty betonowej. 

Grubość projektowanych warstw wykończeniowych należy dobrać tak, aby próg w drzwiach balkonowych 

wynosił 2 cm. Spadek posadzki należy kształtować w kierunku odwodnienia. 

Jako wykończenie płyt balkonowych projektuje się gres mrozoodporny imitujący piaskowiec. Fuga w kolorze 

płytek. 

Z uwagi na wadliwy sposób istniejącego odwodnienia zabudowanych balkonów projektuje się wykonanie tzw. 

rzygaczy i koryta odwadniającego przebiegającego wzdłuż murka z poręczą. 

Gres powinien cechować się mrozoodpornością, wysoką odpornością na ścieranie i antypoślizgowością. 

Nasiąkliwość płytek powinna być nie większa niż 0,05%. 

Klasa ścieralności – min. 4 (PEI). 

Antypoślizgowość – min. R12. 

Wymiary płytek: 60 cm x 60 cm układane w karo. Płytki rektyfikowane, matowe. 

Na ścianach należy wykonać cokoliki z płytek analogicznie jak posadzka. 

UWAGA: krawędzie balkonów należy wykończyć systemowymi profilami krawędziowymi (systemowe obróbki 
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blacharskie balkonu) wykonanymi ze stali kwasoodpornej lub aluminium, charakteryzującymi się wysoką 

odpornością na korozję i działanie czynników atmosferycznych. Profile powinny być zamontowane w sposób 

eliminujący zaciekanie wody opadowej na czoło płyty balkonu. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe płytek: 

 długość i szerokość: ±1,5 mm 

 grubość: ±0,5 mm 

 krzywizna: 1,0 mm. 

Płytki należy układać na kleju do tego przeznaczonym. Całość fugować fugą, a po wyschnięciu nasączyć fugę 

środkiem do impregnacji.  

Pod posadzkę z płytek należy wykonać warstwę spadkową oraz warstwę płynnej folii izolacyjnej. W miarę 

możliwości płytę balkonową należy docieplić od góry (nie może powstać odwrotny próg). 

Od dołu balkony zostaną docieplone warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm. 

Od czoła docieplenie wełną mineralną gr. 3 cm. 

Odwodnienie obudowanych balkonów na najwyższej kondygnacji użytkowej (od strony ogrodu) ulegnie zmianie: 

zgodnie z wymaganiami Inwestora rezygnuje się z dotychczasowego odwodnienia poprzez zewnętrzne rury 

spustowe, zamiast nich zostaną wykonane rzygacze odprowadzające deszczówkę na zewnątrz. W tym celu 

należy skuć wierzchnie warstwy posadzki balkonowej aż do płyty betonowej, a następnie wykonać warstwę 

spadkową i wykończeniową oraz wyprofilować koryto odwadniające o szerokości 20 cm wzdłuż dłuższej 

krawędzi balkonu. W korycie należy wykształcić spadek w kierunku dwóch symetrycznych rzygaczy.  

UWAGA: powyższe rozwiązanie będzie możliwe tylko w przypadku wystarczającego miejsca na wykonanie 

warstw wykończeniowych balkonu z zalecanym spadkiem min. 0,5% na zewnątrz. Będzie to możliwe do 

oszacowania dopiero po skuciu istniejących warstw posadzki, przy uwzględnieniu minimalnego progu w 

drzwiach balkonowych. 

W przypadku niewystarczającej wysokości na warstwy projektowanej posadzki należy zachować istniejący 

sposób odwodnienia, zaleca się jednak wymianę rur spustowych i puszek na elementy o większej średnicy. 

Przepusty przez murki balustrady należy wykonać jako szczelne, zabezpieczone sitkiem przed 

zanieczyszczeniami. 

Schody zewnętrzne – projektuje się okładzinę z piaskowca: stopnie gr. 3 cm, podstopnice gr. 2 cm. Na 

wykonane schody należy nanieść podwójną warstwę impregnatu. Odcień piaskowca i odcień płytek gresowych 

na balkonach powinny być zbliżone. 

Stolarka okienna – projektuje się zastosowanie stolarki PCV - profil „ciepły”, szyby zespolone u=0,9 W/m2xK. 

Okna o wymaganej odporności ogniowej należy wykonać jako aluminiowe. 

Okna w klatkach schodowych wskazane na rysunku elewacji należy wykonać jako otwierane automatycznie w 

celu napowietrzania dla oddymiania klatek schodowych. 
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UWAGA: okna do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wyposażone w nawiewniki 

higrosterowane. Wszystkie okna powinny mieć konstrukcję i okucia umożliwiające ich otwieranie / uchylanie  

(z poziomu podłogi) w celu okresowego przewietrzania pomieszczenia. 

Kolor stolarki – biały.  Szprosy należy wykonać jako zewnętrzne o grubości 3 – 4 cm. 

Szklenie szkłem bezpiecznym przeziernym (szkło hartowane) oraz szkłem antywłamaniowym i selektywnym – 

zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym, parapety zewnętrzne z 

blachy tytanowo - cynkowej malowane proszkowo w kolorze białym. 

Nową stolarkę należy zamontować w istniejących ościeżach zachowując jej odległość od lica ściany  

(po ociepleniu).  

Należy zastosować tzw. ciepły montaż (warstwowy). 

Drzwi zewnętrzne – istniejące drzwi drewniane do renowacji. 

Drzwi do pomieszczenia technicznego pod schodami od strony ogrodu należy wykonać jako stalowe z otworami 

dla dopływu powietrza. 

Drzwi do części budynku mieszczącej windy należy wykonać jako drewniane odwzorowujące drzwi istniejące 

(skrzydło z kasetonami i szybką).  

Drzwi zewnętrzne wskazane na rysunku elewacji należy wyposażyć w siłownik otwierający je automatycznie w 

razie pożaru – jako napływ dodatkowego powietrza dla oddymiania klatek schodowych. 

Szczegóły – wg rys. zestawienia stolarki. 

Obróbki blacharskie – z blachy cynkowo - tytanowej powlekanej gr. Min. 0,7 mm (kolor brązowy – jak parapety 

i orynnowanie). Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4 cm. 

Rynny i rury spustowe -  zaleca się zastosować rozwiązania systemowe i wymianę całego orynnowania na 

nowe, stalowe ocynkowane powlekane w kolorze brązowym. Rynny leżące o przekroju kwadratowym zgodnym 

z profilem istniejącym, rury spustowe o średnicy analogicznej jak istniejące. Należy zastosować rury spustowe 

okrągłe z czyszczakami w dolnym odcinku. Rury spustowe należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Balustrady zewnętrzne – przeznaczone do remontu i renowacji. Należy je oczyścić, zagruntować dwukrotnie 

farbą poliwinylowo – akrylową i pomalować dwukrotnie emalią nawierzchniową lub inną specjalistyczną farbą 

do metalu na kolor brązowy (jak parapety i orynnowanie). 

Instalacja odgromowa – nowe zwody pionowe instalacji odgromowej o gr. 8 mm należy prowadzić w rurach 

ochronnych w warstwie ocieplenia (lokalizacja bez zmian w odniesieniu do stanu istniejącego). Rury ochronne 

należy mocować do ścian obejmami z pasków z blachy ocynkowanej mocowanych kołkami szybkiego montażu. 

Skrzynkę kontrolną mocować pod gzymsem obwodowym na elewacji. Po założeniu nowej instalacji należy 

przeprowadzić jej pomiary a ich wynik przedstawić Inwestorowi. 

Kratki wentylacyjne – na elewacjach występują liczne otwory wentylacyjne zabezpieczone mocno 

zdegradowanymi kratkami. Kratki należy wymienić na nowe i zabezpieczyć je siatką miedzianą o oczkach 2 x 2 
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mm, co uniemożliwi przedostawanie się owadów do pomieszczeń. Wentylatory ścienne do pomieszczeń 

hydroterapii powinny posiadać żaluzje zabezpieczające przed niekontrolowanym nadmuchem zimnego 

powietrza z zewnątrz. Dobór wentylatorów wywiewnych – poza opracowaniem. 

Renowacja elementów nieocieplonych – fragmenty elewacji nie podlegające ociepleniu należy oczyścić, 

naprawić ewentualne pęknięcia, wyrównać nierówności i ubytki masą szpachlową, zagruntować podłoże oraz 

otynkować jak pozostałą część budynku.  

Renowacji należy również poddać betonowe parapety w niszach okiennych (podcienie i arkady od strony 

ogrodu) oraz betonowe czapki i zwieńczenia murków. Parapety – prawdopodobnie wykonane z lastrico – należy 

oszlifować w celu usunięcia zanieczyszczeń i starej farby, a następnie poddać dwukrotnej impregnacji. 

Zaleca się zastosowanie rozwiązań systemowych firmy BOLIX bądź równoważnych, dedykowanych renowacji 

budynków zabytkowych. 

Montaż skrzynek instalacyjnych – dotyczy skrzynki gazowej i skrzynek elektrycznych, które należy 

zdemontować przed przystąpieniem do ocieplenia elewacji. Po docelowym otynkowaniu ścian należy 

zamontować nowe skrzynki systemowe. 

UWAGA: demontaż i ponowny montaż skrzynek powinny być prowadzone przez osoby uprawnione, po 

uprzednim uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci. Dotyczy to również czasowego demontażu kabli 

elektrycznych i telefonicznych przymocowanych do elewacji. 

Oświetlenie zewnętrzne – projektuje się kinkiety zewnętrzne (5 szt.) w miejscu istniejących. Lampy 

oświetleniowe typu LED powinny mieć oprawy stylizowane, umożliwiające wymianę żarówki od spodu, bez 

zdejmowania klosza. 

Kinkiety metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny, szklone. Barwa oświetlenia biała zimna. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3. 

3.2. Stosowany sprzęt 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt 

do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód dostawczy, względnie 

inny, gwarantujący bezpieczny transport, chroniący sprzęt i materiały przed uszkodzeniem. Gruz należy 
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wywieźć samochodami samowyładowczymi. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5. 

5.2. Warunki wykonania robót: 

Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych 

robót malarskich. 

Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 

malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 

zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, 

pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 

b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać 

prace w rękawicach 

c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 

5.2.1. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 

naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 

naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich  elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 

zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

a/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez 

wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku 

b/  tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 

krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami 

producenta farb 

c/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych 

(kurz, sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz 

osypujących się ziaren piasku. 
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Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

a/    rodzaju podłoża 

b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 

c/   miejsca i warunków malowania 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu 

doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem  robót 

malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym, a w okresie letnim 

podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w 

czasie wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 

Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami  wodnymi lub 

wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; 

wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza się pojedyncze 

wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w  zakresie 

równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii  wg obowiązującej normy, z 

wyjątkiem malowania doborowego 

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez 

widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 

c/  czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką 

lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą 

d/ dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można wykonać 

przy użyciu:  

1/  aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego 

2/  metodą suszarkowo-wagową 

3/  papierkami wskaźnikowymi Hydrotest 

Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego 

Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 

a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i chropowatość betonu usunięte przez 

skucie, a następnie przeszlifowane 

b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z 

powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farba 
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antykorozyjną 

c/   większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory 

należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość 

powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej 

powierzchni 

d/   inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie 

wodą z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 

Podłoża tynkowe powinny: 

a/   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 

pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane 

b/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie 

zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową,  dla pozostałych podłoży – 

zaprawą cementową lub cementowo-wapienną 

c/   powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych 

(wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren 

piasku 

d/   nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych 

farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  twardych i desek, 

ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy 

b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie 

szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane 

Deklaracje Zgodności 

c/  sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 

nawierzchniowych 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 

a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej 

powierzchni) 

b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 

- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 

- badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 

Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 

Badanie podłoży powinno obejmować: 

- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  próba daje 

wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 

Badanie materiałów: 

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o 

jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność 

przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami 

państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

- materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed 

użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest 

mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech 

sekundach 

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 

podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią 

różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki 

- przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o 

masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu 

włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 

 

Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 

terminach: 

- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie 

wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 

Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 

wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 

wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie 

zbliżonej do faktury podłoża 

Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  połysku 

powinien być określony: 

- przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym 

- przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja 

- przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk 

- przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający połyskowi 

glazurowanej płytki ceramicznej 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku 

powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce  nie występują ślady farby. 

Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 

państwowej 

Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki 

w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują 

na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami normy państwowej. 

Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 

Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 

elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy przeprowadzać 

zgodnie z normami lub świadectwami. 

Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej 

Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej 

powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, 
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jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. 

Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy. 

Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża lub 

podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 

-  badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać 

przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki 

od podłoża 

- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać przez 

wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie 

nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej 

emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli 

zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie 

-  badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego  lub 

materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych, 

które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym 

nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, 

tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 

900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, 

otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy 

przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach 

kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej 

niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem 

-   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej 

Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, 

jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki 

nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej 

próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych 

dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie 

zmywanej. 

Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie 

powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie dokładne 

spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli 

piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia 
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będzie miała jednakowa  barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części 

zmywanej. 

Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z wymaganiem 

normy państwowej. 

Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne pomalowanie 

farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu  farby podkładowej należy nanieść 

powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk 

i nie ma plam matowych. 

Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozcięczalnych farb emulsyjnych i 

silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi 

lub świadectwami. 

Ocena jakości malowania 

Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za 

prawidłowo wykonane. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko 

zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 

przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:  

-  całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i 

powtórne prawidłowe ich wykonanie 

-  poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący: 

-    prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską 

-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska 

-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy 

zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej 

odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby 

-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej 

-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 

powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie 

nanieść cienka warstwę powłoki. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 

terminach: 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu pn.  

Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci  

Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci   

Lokalizacja: ul. Kościuszki 14 44-335 Jastrzębie – Zdrój, działka nr 1082/57 

41 

 

-    powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 

-  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 14 

dniach. 

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu 

robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu 

urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 

punkt 7. Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych 

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót są m2 malowanej powierzchni  

8. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Prawidłowość wykonania 

wszystkich robót budowalnych powinna być odebrane i zaakceptowana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przy współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót.  

9. Sposób rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9. Podstawą płatności 

są ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze,                         

a zakres czynności objętych ceną określony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

Ceny jednostkowe obejmują wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji technicznej nr STT-1.03. punkt 7.2. 

10. Przepisy związane 

Normy 

 PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

 PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 


