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1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

 w ramach zadania. 

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót. 

1.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie 

czynności;   

Obecnie na stropie strychu leży luźna wełna mineralna oraz płyty OSB, więźba dachowa w konstrukcji 

drewnianej jest niewykończona. Roboty budowalne będą polegały na wykonaniu adaptacji trzech 

istniejących pomieszczeń poddasza. Adaptacja polegać będzie na wykonaniu izolacji akustycznej i 

szlichty na stropie poddasza, wykonaniu ocieplenia w połaci dachowej (grubość izolacji dachu 

powinna wynosić minimum 30 cm (wełna mineralna) wraz z wykonaniem paroizolacji i wiatroizolacji 

oraz wykończenia płytami gipsowo-kartonowymi, wykonanie okładzin gk na ścianach oraz 

wydzielenia pomieszczeń ściankami z płyt gipsowo-kartonowych wraz z wykończeniem z montażem 3 

szt. drzwi wewnętrznych , wykonaniu instalacji elektrycznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

 

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją, oraz 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2. Materiały 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności lub deklaracje zgodności. 

Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta - dostawcy. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

Dokumentacji  

1.3. Sprzęt 

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

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

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 



dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. 

1.4. Transport 

Środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta , w taki sposób aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

1.5. Wykonanie Robót 

1.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót ; 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowych i termicznych. 

1.5.2. Warunki szczegółowe wykonywania Robót 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z 

OPZ. 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 

, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 

Przy wykonywaniu  izolacji dachu należy przestrzegać zaleceń wydanych przez Producenta. 

Warstwa izolacji dachu powinny być odebrane przez Inspektora. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 

Inspektora do Dziennika Budowy. 

Prace związane z wykonaniem warstw izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 

wymagań dokumentacji, odpowiednich norm oraz postanowień ST dotyczącej 

wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej ST. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni mieć aktualne karty zdrowia stwierdzające 

brak przeciwwskazań do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni być przeszkoleni w zagadnieniach 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynności. Przed rozpoczęciem robót 

pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz w zależności od 

wykonywanych czynności, w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp. 

 

1.6. Kontrola jakości robót 



1.6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości. 

1.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Kontrola robót obejmuje: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji ( wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

grubości wykonanych warstw oraz ich kolejności, stwierdzeniem braku wolnych niezaizolowanych 

przestrzeni itp. 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów wykonanej izolacji, 

- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

 

1.7. Obmiar Robót 

Ogólny obmiar podano w załączniku (obmiar należy traktować jako pomocniczy wykonawca i nie 

stanowi podstawy rozliczenia) . 

1.7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OPZ. 

1.7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest ryczałtowe wykonanie izolacji dachu oraz innych wyszczególnionych robót 

wykonanych zgodnie z dokumentacją. 

1.8. Odbiór robót 

1.8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót. 

1.8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

Odbiór przy przygotowaniu izolacji akustycznej i szlichty powinien obejmować : 

- sprawdzenie ułożenia izolacji akustycznej wytrzymałości, , czystości i dopuszczalnej 

 - sprawdzenie poprawności równości i wytrzymałości wykonanej szlichty, 

- rejestrację usterek ( nierówności, pęknięć ). 

Odbiór przy wykonywaniu instalacji sanitarnych powinien obejmować: 

-po dostarczeniu materiałów na budowę 

-poprawności ułożenia instalacji  

-próbę szczelności wykonanej instalacji 

Odbiór przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinien obejmować: 

-po dostarczeniu materiałów na budowę 



-poprawności ułożenia instalacji  

-pomiary elektryczne  wykonanych  instalacji 

 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- wykonania prac i ich  zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

 

Do odbioru ostatecznego robót powinna być przedłożona następująca dokumentacja 

techniczna : 

 

- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, 

- protokoły z odbiorów częściowych, 

 

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 

ocena jakościowa wykonanego ocieplenia. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki 

lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu 

postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany 

dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 

1.9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru . Zasady dotyczące płatności podano w  Umowie pomiędzy 

Wykonawcą a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących 

integralną część materiałów przetargowych. 

 

1.10. Przepisy związane 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

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

późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami) 

 

 


		2022-05-05T11:03:06+0200


		2022-05-05T12:27:39+0200
	Antoni Racis




