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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest  docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Jezierskiego 10 w Ostroł ęce 
 
W zakres robót wchodzą: 

Roboty budowlane : 
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – organizacja placu budowy, częściowa 

rozbiórka pokrycia dachowego, wycięcie otworów technologicznych w płycie 
dachowej 

• roboty izolacyjne – docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej 
 

 

Klasyfikacja robót  

wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

           Roboty budowlane   CPV - 45 000 000-7 
           Roboty remontowe i renowacyjne CPV - 45 453 000-7 

• Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV-45 100 000- 8, 45-453 000-7,                              

• Roboty izolacyjne   CPV-45 320 000-6 

 
 

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – cz ęść ogólna 

1. WSTĘP 

1.1.   PPRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)  

Przedmiotem niniejszej  „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” (ST)  są 
wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem  „Docieplenie 
stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego pr zy ul. Jezierskiego 10 w Ostroł ęce”                    
za pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia              
na roboty budowlane,  w szczególności  w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót. 

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Podstawę opracowania stanowią: 
a/   umowa z Inwestorem 
b/   dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku 
c/    wizja lokalna i pomiary z natury 
d/    konsultacje i ustalenia z Inwestorem 
e/    przepisy Prawa Budowlanego i praw pokrewnych 

1.3.  ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie 
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania 
Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa  

1.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

Budynek został wybudowany w latach osiemdziesiątych, jako wielkopłytowy o układzie skrzyniowym               
w systemie OWT-67, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami techniczno-budowlanymi                         
i oszczędnościowymi. Przyjęte rozwiązania techniczne powodują, iż przegrody budowlane nie spełniają 
aktualnej normy oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła PN – EN – ISO 694 
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Kondycja techniczna budynków dobra. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku  nie budzi 
zastrzeżeń, nie zaobserwowano rys, pęknięć i ugięcia tych elementów.  

Stropodach istniejącego budynku  nie spełniaja wymaganej izolacyjności cieplnej, co powoduje straty 
ciepła.  Powoduje to pogorszenie warunków użytkowo-estetycznych w lokalach mieszkalnych 
[zawilgocenia i pleśnie, zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do ogrzania 
budynku].  

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA l SKRÓTY 
ST    - specyfikacja techniczna  
PZJ  - program zapewnienia jakości  
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa Norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 

Użyte w ST. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność                          
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces            
lub usługa są zgodne z określona normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,                
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami                           
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
Dziennik budowy -  oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy 
zgodnie z polskim prawem budowlanym (lub opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt                                  
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
Inżynier/inspektor nadzoru - osoba reprezentująca Inwestora, wydająca kierownikowi budowy polecenia 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych                               
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych, dowodów dopuszczenia               
do obrotu  i stosowania budownictwie wyrobów  i urządzeń technicznych. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami                    
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców                 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/inspektora nadzoru  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,                         
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera/inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/ 
inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.  
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej                        
ich wykonania. 
Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

1.6.   ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Specyfikacją techniczną objęto roboty branżowe wyszczególnione w następujących kosztorysach: 
• Docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego                                                 

przy ul. Jezierskiego 10 w Ostroł ęce 
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Zapisy wszystkich części opisu technicznego są w równej mierze obowiązujące dla Wykonawcy robót 
budowlanych. 

1.7.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

1.7.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7.1.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego 
odbioru. 
1.7.1.2. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru 
końcowego Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją robót.  
1.7.1.3. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane                             
oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.  

1.7.2 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy, w terminie i na warunkach określonych w Umowie,  
teren budowy oraz następujące dokumenty: 
• Pozwolenie na budowę (zgłoszenie) 
• Dokumentację Projektową 
• Dziennik budowy 
• Księgę Obmiarów 
• Specyfikację techniczną 
• Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji                        

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

1.7.3. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i inne dokumenty.  

1.7.4.   Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

1.7.4.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera/Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich                 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
1.7.4.2. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
1.7.4.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
1.7.4.4. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
1.7.4.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. 
1.7.4.6. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe,                      
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                     
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.7.4.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową                       
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,                
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.7.4.8. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową,                      
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty                 
i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

1.7.5. Zabezpieczenie obiektu budowy w robotach bud owlanych  

1.7.5.1 Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
1.7.5.2. O ile zajdzie taka potrzeba przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
1.7.5.3. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla 
użytkowników obiektu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 
1.7.5.4. Wszystkie znaki zadaszenia i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
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1.7.5.5. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem nadzoru. 
1.7.5.6. Koszt zabezpieczeń wymienionych w pkt. 1.7.5.3. nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być 
uwzględniony w cenie ofertowej. 
1.7.5.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony 
w cenie ofertowej. 

1.7.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

1.7.6.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.7.6.2. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę. 
1.7.6.3. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń                   
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu                        
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru.  

1.7.7. Ochrona przeciwpo żarowa  

1.7.7.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
1.7.7.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
1.7.7.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                            
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.7.7.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.7.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

1.7.8.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
1.7.8.2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                             
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
1.7.8.3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną                      
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
1.7.8.4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.7.8.5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.7.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

1.7.9.1. Wykonawca jest obowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. 
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
1.7.9.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.7.9.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg  
w czasie trwania budowy. 

1.7.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

1.7.10.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                        
DOCIEPLENIE STROPODACHU  BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. JEZIERSKIEGO 10 W OSTROŁĘCE 

 

 strona 7 z 20 

1.7.10.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                     
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
1.7.10.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne               
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie                         
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
1.7.10.4. W czasie prowadzenia robót remontowych Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające 
komunikację dla pracowników Użytkownika. 
1.7.10.5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej                  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

1.7.11.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                        
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie                   
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót  
1.7.11.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                         
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń                    
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie                  
i inne odnośne dokumenty. 

1.7.12. Tablice na czas budowy  

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne                      
na czas wykonywania robót. Tablica informacyjna powinna być wykonana według obowiązujących 
przepisów Prawa budowlanego. 

 1.7.13. Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi                           
o porządku. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. ŻRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych                  
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera/inspektora nadzoru. 
2.1.2.  Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
2.1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowe w czasie postępu 
robót. 
2.1.4. Wykonawca na ka żde żądanie Inspektora nadzoru jest obowi ązany:  
• w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą                              

lub aprobatą techniczną, 
• udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych                 

do wbudowania, 
• możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w ramach 

umowy. 
2.1.5. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania                 
w budownictwie. 
2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 

2.2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
2.2.2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. PPRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót               
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
2.3.2. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                     
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy  w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

2.4.1. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie                          
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ                        
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru;  w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                      
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.5. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu                               
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi              
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera/Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej                              
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę                 
na własny koszt. 
5.4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora nadzoru               
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.5. Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,                   
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                    
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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5.6. Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera/Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• BHP., 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi                

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2  ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
6.2.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
6.2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,                      
że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

6.3. BADANIA I POMIARY  

6.3.1. Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
6.3.2. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru                        
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi                   
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
6.3.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 
6.3.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację                      
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
6.3.5. Inżynier/Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek                                
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
A.6.3.6. Na zlecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
6.3.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru. 
6.3.8. Materiały dla których są atesty będą określone przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Kopie atestów 
powinny być przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów. 

6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

6.4.1. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko                        
te materiały lub urządzenia i sprzęt które posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa – wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                                
i dokumentów technicznych. 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  - z Polska Normą lub aprobatą techniczną  w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi ST. 

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętu. 
6.4.2. W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie ze ST powyższych dokumentów, każda partia 
dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich 
pochodzenie. 
6.4.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
6.4.4. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.5. DOKUMENTY BUDOWY  

6.5.1. Dziennik budowy  
6.5.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                       
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa    
na Wykonawcy.  
6.5.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
6.5.1.3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden                  
za drugim, bez przerw. 
6.5.1.4. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
6.5.1.5. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

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

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

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                   

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6.5.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                       
z zaznaczeniem przyjęcia ich lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.5.2. Ksi ęga obmiarów  

6.5.2.1. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
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6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy  

6.5.3.1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.5.1. i 6.5.2. następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze). 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

6.5.4.1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
6.5.4.2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
6.5.4.3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora nadzoru                                   
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

7.1.1. Obmiar robót określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.1.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora nadzoru   
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
7.1.3. Wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie                  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg. instrukcji Inżyniera/Inspektora nadzoru na piśmie. 
7.1.4. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym                         
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

7.2. URZĄDZENIA l SPRZĘT POMIAROWY 

7.2.1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
7.2.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te l               
ub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7.2.3. wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,               
w całym okresie trwania robót.  

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU  

7.3.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
7.3.2. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
7.3.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                 
i jednoznaczny. 
7.3.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT l DOSTAWY  
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
c) dostawy i urządzenia, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH l ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU  

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.2.3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                     
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                     
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.4. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inżynier/Inspektor nadzoru ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.  

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Inspektor nadzoru.  

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

8.4.1.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
8.4.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona                
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
8.4.1.3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 8.4.2. (nie później niż 7 dni od daty przestawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia 
zakończenia robót). 
8.4.1.4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                          
w obecności Inżyniera/Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 
8.4.1.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznaczne odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację projektową. 
b) Specyfikacje Techniczne. 
c) Uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                    

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
d) Receptury i ustalenia technologiczne. 
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych. 
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
h) Instrukcje obsługi. 
i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
j) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
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k) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego. 
l) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
8.4.2.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione                 
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. ODBIÓR  POGWARANCYJNY (po okresie rękojmi) 

8.5.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.5.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.4. „Odbiór ostateczny robót" i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego 
odbioru ostatecznego. 
 

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. USTALENIA OGÓLNE  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                     

i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumencie, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

10.1. AKTY PRAWNE  

 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.  
Najważniejsze z nich to: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                 

z późn. zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu               

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 i  z 2005r. Nr 75, 
poz.664) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75  poz. 690, zm. Dz. U.               
z 2003 r. nr 33, poz. 270 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury a dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.    
Nr 80 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 14                
poz. 60, tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)  

10.2. NORMY I NORMATYWY 

• PN-91/B-01010            Oznaczenia literowe w budownictwie – zasady ogólne –  oznaczenie   
podstawowych wielkości 

• PN-60/B-01029            Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.              

• PN-60/B-01030            Projekty budowlane –oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 

• PN-91/B-02020            Wymagania cieplne budynków. Wymagania i obliczenia 

• PN-91/B-02023            Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów 

• PN-B-20130                 Płyty styropianowe. Wełna mineralna  

• PN-75/B-23100            Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

• PN-EN 13162               Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej                     
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

• PN-74/B-24622            Roztwór asfaltowy do gruntowania 

• PN-86/B-06712             Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-91/B-06716             Kruszywa mineralne – piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne 

• PN-70/H-92243            Walcówka i pręty do zbrojenia betonu 

• PN-74/H-93215            Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia. 

• PN-91/B-02020            Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

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

• PN-B-32250                 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN-6-02851-1:1997      Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacje 

10.3. INNE DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
• Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie 
• Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych 
• Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
• Inne opracowania specjalistyczne 

10.4. Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branżowych oraz niniejszej ST. należy 
traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, 
wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i właściwości nie mogą być gorsze                           
od wymienionych w projektach i ST. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie docieplenia stropodachu budynku                     

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jezierskiego 10  w Ostroł ęce 

W ramach wykonania termomodernizacji obiektu przewidziano roboty: 

11. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV-45 100 000-8  

12. Roboty izolacyjne   CPV-45 320 000-6  

 
 
 

11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
      CPV-45 100 000-8 

11. 1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przygotowania 
placu budowy i robót rozbiórkowych. 

11. 2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

11.3.  Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie placu budowy. W zakres prac wchodzą: 
• organizacja placu i zaplecza budowy 
• składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
• roboty rozbiórkowe 

11.4.  Podstawowe okre ślenia  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi                   
i określeniami podanymi w OST. 

11.5 . Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

11.6. Organizacja placu i zaplecza budowy  

Plac budowy stanowi teren wokół budynku. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze 
socjalne i magazynowe. 
Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. 
Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót. 
Przed   przystąpieniem   do   wykonania   robót   budowlanych   wykonawca   powinien   odpowiednio 
przygotować teren, na którym roboty te będą wykonywane a w szczególności: 

• ogrodzić plac budowy  
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego przy wykonywaniu robót oraz oświetlenia placu 

budowy 
• wydzielić dla pracowników pomieszczenia na jadalnię, szatnię, umywalnię i ustępy 
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• przygotować środki transportu poziomego i pionowego 
• drogi dojazdowe na teren placu budowy powinny mieć formalne pozwolenie z korzystania                       

z istniejących dróg wewnętrznych 
• pomosty robocze, zapewniające wygodną i bezpieczną pracę 
• zabezpieczyć odpowiednią powierzchnię składowania przyobiektowego (spoiwa, farby itp.) 
• magazyn gazów technicznych (nie ogrzewany z lekkim dachem) 
• zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu na wypadek pożaru. Sprzęt podręczny 

p. poż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu 
• odpowiednio oznakować teren budowy 
• tablice  informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być montowane  na trwałych elementach                    

i zabezpieczone przed zniszczeniem. 
• Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa wykonawca w ramach 

zawartej umowy. 

11.7. Składowanie i  przechowywanie materiałów i wy robów  na placu budowy  

Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinno nastąpić dopiero                              
po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub  zapewnieniu  przykrycia dachem . 
Teren składowiska powinien być oświetlony i ogrodzony. 
Składowanie  materiałów  budowlanych powinno odbywać się w sposób  zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Materiały należy zabezpieczyć przed kradzieżą. 
Przy składowaniu należy przestrzegać uwag producenta (PN lub PB) lub świadectw – wymagań 
określonych przez producenta. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przez pracownika posiadającego niezbędne kwalifikacje. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub zdobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest                            
do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST. 

11.8. Wykonywanie robót rozbiórkowych  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi                     
i sprzętu, oraz wykonać urządzenia o usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni 
przy robotach rozbiórkowych powinni być zaznajomieni z zakresem prac  do wykonania. Przy 
prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą                   
oraz hełmy, okulary  i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. Przy rozbiórce gruz                        
i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie ich na niższe stropy. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie. Zwalanie ścian metodą podcinania jest zabronione.                         
Przy rozbiórce ścian konstrukcji zachodzi konieczność wykonywania tymczasowych wzmocnień 
konstrukcji budynku.  Rozbiórkę należy wykonywać w następującej kolejności: 
• rozbiórka częściowa rozbiórka pokrycia dachowego, wycięcie otworów technologicznych w płycie 

dachowej 

Rozbiórka pokry ć dachowych  
Roboty należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Pracownicy muszą  
obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. pasów 
ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczającego przed przebiciem stopy              
pod spodem. Na dachach krytych materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego 
przebywania na nich pracowników (np. eternitem, dachówką), należy układać przenośne pomosty 
zabezpieczające. 
Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, 
należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć 
szerokość co najmniej 1/10 wysokości budynku (nie mniej niż 6 m). Wejścia do budynków zamieszkałych 
lub będących w toku budowy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Nie wolno zrzucać materiałów  
z rozbiórki. 

Urządzenia zabezpieczaj ące i ochronne  
Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty, schody powinny być zabezpieczone barierami, 
a pomosty krawężnikami obrzeżnymi.  
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12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       ROBOTY  IZOLACYJNE    CPV-45 320 000-6 

12. 1. WSTĘP 

12.1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru izolacji 

12. 1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

12.1.3.  Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające                           
na wykonanie izolacji 
W zakres prac wchodzą: 

• docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej, o grubości 18 cm 
 

12.1.4.  Podstawowe okre ślenia  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi                  
i określeniami podanymi w OST. 

12. 2. MATERIAŁY 

12.2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających 
dany materiał  do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne muszą być pakowane, przechowywane/transportowane w sposób wskazany                    
w normach państwowych, świadectwach ITB i zaleceniach producenta. 

12.2.2. Charakterystyka materiałów  

 MATERIAŁY PODSTAWOWE 

• Granulat z wełny mineralnej  

Granulat ze skalnej wełny mineralnej (do docieplenia stropodachu wentylowanego) 
• współczynnik przewodzenia ciepła λD  ≤ 0,040 W/mK 
• klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:  A1 - wyrób niepalny 
• gęstość materiału przy wdmuchiwaniu powinna wynosić 16 do 30kg/m3 
• krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1kg/m2 . 
• stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych może wynosić f1 ≤ 1,2 Bq/kg , 

        f2 ≤ 240 Bq/kg wg Instrukcji COBR PIB Nr 18. 
 
   MATERIAŁY UZUPEŁNIAJ ĄCE 

• kominki wentylacyjne 

• papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 
min. 200 g/m2 

• papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 
min. 250 g/m2 

• Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
      Wymagania wg normy PN-B-24625:1998 
 -    temperatura mięknienia         60-80o C, 
-     temperatura zapłonu                  200o C, 
-     zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 
-     spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50o C w ciągu 5 godzin z warstwy  sklejającej 

dwie warstwy papy nachyloną pod katem 45o, 
-     zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą  

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18o C. 
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Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622 

12. 3. SPRZĘT 

Zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

12. 4. TRANSPORT 

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

12. 5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ocieplić stropodach  granulatem ze skalnej wełny mineralnej, grubość docieplenia 18 cm. 
Docieplenie należy wykonać przez wdmuchiwanie granulatu wełny mineralnej przez otwory wykonane         
w stropodachu z płyt panwiowych na ściankach ażurowych z cegły, wdmuchiwanie za pomocą 
sprężonego powietrza w trudno dostępne przestrzenie/ – np: firmy ROCKWOOLR , ISOVER . 

Dane ogólne 
• Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm , aprobat technicznych o dopuszczeniu                         

i stosowaniu w budownictwie. Dostarczanie i składowanie wyrobów z wełny mineralnej lub szklanej 
powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów i zapisów w aprobatach technicznych – 
oznakowanych znakiem CE lub budowlanym/ Rozp. Ministra Infrastr. z 11.08.2004r , Dz.U.Nr 198, 
poz. 2041/. 

• Urządzenia lub agregaty wdmuchujące należy dostosować odpowiednio do rodzaju konstrukcji 
stropodachu. 

• Urządzenia powinny być wyposażone w odpowiednie instrukcje obsługi i tablice ostrzegawcze. 
• Maszyny i urządzenia mogą być zasilane prądem lub silnikami spalinowymi. 
• Urządzenia i agregaty powinny mieć aktualne badania techniczne 
• Pracownicy obsługujący urządzenia , agregaty powinny być przeszkolone przez kierownika robot              

z odpowiednią adnotacją w dzienniku budowy lub szkoleń. 
• Pracownicy powinni być wyposażeni : rękawice ochronne, ubrania ochronne i robocze, kaski bhp, 

maski pyłoszczelne ochronne , okulary przeciwpyłowe, pasy bezpieczeństwa. 
• Prace powinno wykonywać się w zespołach dwuosobowych, aby zapewnić właściwą asekurację 
• Zespół wykonujący prace dociepleniowe stropu powinien być wyposażony odpowiedni sprzęt: 

wiertarka udarowa , młotek udarowy, wycinarkę do betonu, peryskop obserwacyjny z lampą 
       do podświetlania , radiotelefony do łączności, przewody elektryczne odpowiednio do używanego      

sprzętu , aparat fotograficzny wyposażony w lunetę służącą do kontroli przestrzeni między stropem            
a stropodachem lub inny sprzęt dopuszczony do wykonywania w/w robot. 

• Przed przystąpieniem do prac cały zespół przeszkolić w zakresie bhp i ppoż. na danych stanowi- 
skach pracy i w zakresie wykonywania prac dociepleniowych przy zastosowaniu sztucznych włókien 
mineralnych. Sprawdzić sprzęt pod względem sprawności i bezpieczeństwa biorący udział w pracach 
dociepleniowych. Zabezpieczyć teren docieplanego budynku przed dostępem osób postronnych               
i odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

• Sprawdzić sprawność i gotowość zespołu zgodnie z wymogami bhp i przygotowaniem do pracy. 

Roboty przygotowawcze: 
• Nawiercić otwory próbne w celu ustalenia stanu izolacji i rozstawu ścianek ażurowych 
• Wyznaczyć oś i ilość otworów technologicznych 
• Wyciąć papę w pokryciu i  otwory o przekroju ok. 60x60cm w płytach dachowych (płyty panwiowe), 

dla dostępu pracownika z rurą podawczą z granulatem wełny mineralnej. 
• Usunąć luźne elementy na stropie takie jak np. pozostałości po budowie, liście itd., aby nie utrudniały 

ułożenia granulatu tej samej grubości na całej 
powierzchni stropodachu. 

• Otwory istniejące do wentylacji przestrzeni stropodachu należy zabezpieczyć przed zaczopowaniem 
przez granulat wełny (w części wyższej stropodachu wzdłuż otworów umieścić drobną siatkę,                 
w części niższej, bez dostępu od środka otwory wentylacyjne zabezpieczyć od zewnątrz. 

Ocieplenie stropodachu 
Należy pokazać Inspektorowi Nadzoru oryginalnie opakowane worki z granulatem, który porówna              
jego parametry z wymaganymi w niniejszej specyfikacji. Po pozytywnej ocenie Inspektor wyrazi 
zgodę na rozpoczęcie nadmuchu. Jeżeli przedstawiony granulat nie będzie odpowiadał wymaganiom 
niniejszej specyfikacji Inspektor poleci usunąć ten materiał z budowy i dostarczyć materiał z nią 
zgodny. 
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Wtłoczyć granulat wełny rozprowadzając go równą warstwą na całej powierzchni stropu. Zaleca się 
zastosować 10 % naddatek granulatu, zgodnie z kartą technologiczną.                               
Po wykonaniu docieplenia i odbiorze poszczególnego zakresu robót, włazy technologiczne należy 
zabetonować i zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, zamontować kominki wentylacyjne. 
Należy zapewnić wentylację przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w ścianach 
zewnętrznych i kominki wentylacyjne w dachu. Zaleca się montaż 2 kominków wentylacyjnych  
na 100 m2 powierzchni dachu.  
Prace termoizolacyjne prowadzi ć zgodnie z instrukcj ą opracowan ą przez producenta 
granulatu.  

12. 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta poprzez 
zaświadczenie o jakości.  
Badania prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinno się przeprowadzać 
na bieżąco, a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów częściowych lub dziennika budowy. 

12. 7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarową jest  m2 zaizolowanej powierzchni. 

12. 8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty termoizolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Badania prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinno się przeprowadzać 
na bieżąco, a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów częściowych lub dziennika budowy. 
Odbiory częściowe powinny przeprowadzane sukcesywnie, tak aby umożliwić sprawne i zgodne                       
z technologią wykonywanie robót. 

Odbiór robót polegaj ących na dociepleniu stropodachu obejmuje: 

Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia 
Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrolę grubości 
ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ±5 g,  
w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji. Płytę należy ostrożnie nałożyć na warstwę 
izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego się pośrodku płyty. 

Sprawdzenie gęstości ułożonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy 
Kontrolne obliczenia gęstości ułożonego granulatu wg wzoru: 
                            ρk = m / V 
gdzie: 
ρk – gęstość kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/m3], 
m – masa wdmuchniętego granulatu [kg], 
V – objętość wdmuchniętego granulatu [m3] – obliczona jako iloczyn średniej grubości izolacji                            

i powierzchni stropodachu. 
Gęstość prawidłowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosić 30 ± 5 kg/m3. 

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu 
Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna krawędź otworów 
wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górną powierzchnią 
ocieplenia. Otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone (np. siatką stalową), przed dostępem 
ptaków i zwierząt do wnętrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza 
stropodachu). 

Sprawdzenie szczelności otworów montażowych 
Sprawdzenie szczelności otworów montażowych i wentylacyjnych dokonuje się poprzez wizualną ocenę 
wykonanych połączeń i zabezpieczeń. 

 Raport kontrolny 
Dla stropodachu, w którym zastosowano izolację z granulatu, należy sporządzić protokół odbioru                
lub dokonać wpisu do dziennika budowy, podając następujące informację: 
– lokalizację obiektu i jego właściciela (administratora), 
– nazwę zastosowanego materiału, 
– datę wykonania prac, 
– nazwę firmy wykonującej izolację, 
– masę zużytego materiału [kg], 
– powierzchnię docieplonego stropodachu [m2], 
– średnią grubość izolacji [mm], 
– średnią gęstość wykonanej warstwy izolacji [kg/m3]. 
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Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty techniczne ITB, warunki 
techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta 
systemów, itp.). 
Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcja ITB. 

12. 9. PŁATNOŚCI 

Płaci się za m2 powierzchni docieplenia stropodachu. 

12. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 822:1998           Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  Określanie długości i szerokości 
• PN 824:1998                 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  Określanie prostokątności  
• PN-EN 826:1998           Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  Określanie zachowania przy 

ściskaniu 
•   PN-91/B-02020              Wymagania cieplne budynków. Wymagania i obliczenia 
•   PN-91/B-02023              Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów 
• PN-EN ISO 6946:1998   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
• PN-89/B-04620              Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
• PN-B-24620:1998          Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. Wymagania i badania 
•   PN-B-20130                   Płyty styropianowe. Wełna mineralna  
•   PN-75/B-23100              Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
•   PN-EN 13162                 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej                     

(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

•   PN-B—24620:1998        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-74/B-24620             Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

• PN-74/B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

• PN-B-24625:1998         Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi                   
na gorąco. 

• PN-91/B-27618            Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej                     
i welonu szklanego. 

• PN-80/B-10240            Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania                
przy odbiorze 

 
 

 
Sporządził: 
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