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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Remont istniejącego budynku tzw. dawnej portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna przy ul. 
Szpitalnej 36 w Tarnowie na części działek nr 23/25 i 23/36, obr. 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. 
Szczeklika. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty budowlane wykonane będą na podstawie przedmiaru robót i projektu. 

1.2.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

- Wykopy przy istniejących fundamentach 
- Zasypanie wykopów ziemią wcześniej zmagazynowaną 

1.2.2. Roboty w zakresie robót budowlanych 

Roboty rozbiórkowe  

- rozbiórka pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi 

- rozbiórka ołacenia dachu 

- wykucie z muru drzwi i okien i krat 

- rozbiórka ścian z cegły 

- skucie istniejących posadzek 

- odbicie tynków wewnętrznych 

- rozebranie okładziny ściennej z płytek 

- demontaż istniejących skrzynek telefonicznych, elektrycznych i innych kabli na elewacjach 

- demontaż istniejących instalacji: odgromowej, wewnętrznej elektrycznej, wod.-kan wraz z odłączeniem  

   zasilania 

- usunięcie gruzu z budynku 

- wywiezienie gruzu z rozbiórki 

Roboty montażowe: 

- montaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych itd. 

- montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej 

- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej 

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej 
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- wykonanie warstw posadzkowych (wylewka betonowa, izolacja, warstwy wykończeniowe) 

- czyszczenie kamiennego cokołu, słupów, schodów zewnętrznych i posadzki na podcieniu 

- wykonanie elewacji zewnętrznej (rozwiązania systemowe)  

- wykonanie renowacji komina z cegły  

- wykonanie balustrad zewnętrznych 

- wykonanie instalacji odgromowej – zgodnie z projektem branżowym wykonawczym 

- wykonanie instalacji wewnętrznych (wod-kan., elektryczna, teletechniczna, co) – zgodnie z  

  projektami branżowymi wykonawczymi 

- wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego wodnego (do późniejszego wpięcia w węzeł  

  mpec w głównym budynku biurowym) 

- wykonanie wszystkich robót budowlanych wewnętrznych: 

� naprawa istniejących tynków i wykonanie nowych tynków (gdzie trzeba), ok 50% 

� malowanie ścian farbami  

� wykonanie płytek ceramicznych na ścianach łazienki do wysokości min. 2,10m i w aneksie 

socjalnym 

� wykonanie posadzek ceramicznych 

�  podgrzewaczy wody, biały montaż 

 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE  
 

Konstrukcja budynku – bez zmian. 
 
Izolacje – nowe. 

• pionowa izolacja ścian fundamentowych – powłokowa, systemowa mineralna na rapówce 

wyrównującej. 

• iniekcja ciśnieniowa w zewnętrznych ścianach ceramicznych budynku (wokół budynku, nad 

posadzką). 

• izolacja pozioma (izolacja termiczna podłogi na gruncie z płyt styropianu twardego EPS oraz 

izolacja przeciwwilgociowa w formie papy termozgrzewalnej 1x na wylewce betonowej) we 

wszystkich pomieszczeniach. 

• izolacje przeciwwilgociowe systemowe w formie folii w płynie (toaleta). 
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• instalacja ogrzewania podłogowego (docelowe podłączenie budynku portierni do węzła mpec w 

głównym budynku biurowym) 

Wykończenie zewnętrzne  

• podmurówka kamienna – kamień, bez zmian, do oczyszczenia. 

• słupy podcienia: kamień, bez zmian, do oczyszczenia. 

• posadzka podcienia, schody – kamień, bez zmian, do oczyszczenia. 

• tynk zewnętrzny: dekoracyjny, malowany farbą w celu uzyskania efektu „zacieranego” tynku w 

2 odcieniach, kolor - wg rysunków. 

• kolor ścian parteru: kremowo-beżowy, pastelowy - wg rysunków. 

• stolarka okienna: pcv, kolor: szaro-beżowy (greige), szyby: zespolone, dodatkowo refleksyjne z 

folią lub barwione w masie na kolor szary, zestawienie - wg rysunków. 

• stolarka drzwiowa wejściowa: pcv, jak powyżej.  

• dach: dachówka w kolorze naturalnym, typ dachówka reńska. 

• obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i inne – kolor szary, RAL7042. 

• balustrada: zewnętrzna (przy podcieniu): metalowa, prosta, wykonana z płaskowników, 

malowana proszkowo na kolor szary, RAL7042. 

Wykończenie wewnętrzne  

• Tynki wewnętrzne. Tynki cementowo-wapienne gr. 1,0cm kat. III. Ściany wykończone w standardzie 

gładzi ściennych lub tynków z warstwą gładzi. Ściany należy pomalować dwukrotnie farbami 

lateksowymi w jasnych kolorach, zmywalnymi, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. 

• Ściany i posadzki ceramiczne jako gresowe, barwione w masie, gatunek I. Płytki ceramiczne w toalecie 

z powłokową izolacją przeciwwodną, tak zwaną folią w płynie. Wszystkie posadzki należy wykonać jako 

antypoślizgowe. Płytki posadzkowe powinny mieć odporność na ścieranie jak dla obiektów użyteczności 

publicznej o intensywnej eksploatacji. Płytki posadzkowe jako antypoślizgowe (grupa R9-10), matowe, w 

formacie jak na rysunkach (59.8x59.8cm, max. do 60x60cm), V klasa ścieralności, odporność na 

plamienie 4-5 klasa. Płytki gresowe należy układać na kleju elastycznym. Fugi dla posadzek o 

szerokości nie większej, niż 2mm z użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby. Pod płytki 

posadzkowe należy wykonać wylewki cementowe zbrojone siatką oraz wylewki samopoziomujące gr. 2-

5mm. 
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Ściany toalety oraz pas nadblatowy w aneksie socjalnym jako płytki ścienne gresowe mat lub poler, 

gatunek I. Płytki rektyfikowane o wymiarze: 29,8x59,8cm (30x60cm) w toalecie oraz 59.8x59.8cm 

(60x60cm) w aneksie socjalnym. 

• Stolarka wewnętrzna. Szerokość drzwi zgodnie z opisami na rysunkach. Drzwi do pomieszczeń – 

drewniane, płytowe, pełne, ościeżnice regulowane stalowe, malowane proszkowo. Drzwi do toalety 

powinny mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu 

powietrza (dolne podcięcie).  

• Rolety okienne wewnętrzne jako tkaninowe (tekstylne), niepalne, dla poszczególnych przeszkleń w 

kolorze jasnoszarym (tzw. „ciepły” szary). Rolety systemowe dzielone (każde przeszklenie oddzielnie), z 

kasetą mocowaną do ramy skrzydła, z prowadnicami bocznymi aluminiowymi. Zacienianie materiału: 50-

75%. Listwa przyszybowa prostokątna, kolor kasety, prowadnic i listwy: szary (w kolorze materiału). 

• Parapety wewnętrzne – konglomerat (jasny kamień) lub pcv w kolorze stolarki. 

• Wycieraczka systemowa. Wycieraczka systemowa czyszcząca z pełnych profili aluminiowych, z 

wkładem szczotkowo-gumowym wymienialnym, wpuszczona w posadzkę ok. 25mm (pod wycieraczką 

należy wykonać płytki ceramiczne). 

Poszczególne elementy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej firmy. Zastosowane 
materiały powinny mieć odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki 
naukowo-badawcze. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i tymczasowych: 

-     odgrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
- zaplecze socjalne budowy 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan 
BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy. 
Obowiązki Kierownika budowy należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 
oraz będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Na terenie budowy należy zabezpieczyć odpowiedni 
sprzęt przeciwpożarowy. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Nie występuje - roboty w całości prowadzone będą na działce stanowiącej własność Zamawiającego z 
bezpośrednim dojazdem z drogi publicznej. 
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1.4.3. Ochrona środowiska 

Prowadzone roboty nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Roboty należy prowadzić w oparciu o plan BIOZ, który winien spełniać wymogi określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. oraz zapewnić sposoby bezpiecznego ich 
wykonania zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r – rozdz.18. 

Szczególnie należy wykonać: 
- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych, 
- zabezpieczenie przed wstępem osób nieupoważnionych, 
- tablice informacyjne – ogólna o budowie i szczegółowe o zakazie wstępu, ostrzegające o robotach na 

wysokościach, prowadzonych robotach bud. itp. 
- bariery ochronne i tablice ostrzegawcze, 
- środki ochrony indywidualnej pracowników wynikające z przepisów BHP w zakresie prowadzonych robót 
- stały nadzór techniczny osoby uprawnionej nad robotami o szczególnych zagrożeniach, 
- rusztowania przestawne typ „warszawski” z odpowiednimi atestami, 
- wyposażenie budowy w środki gaśnicze, odpowiednie instrukcje i apteczkę ze środkami pierwszej 

pomocy medycznej, 
- zabezpieczyć budowę w środek łączności i z tablicą numerów alarmowych, 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Jako zaplecze budowy można ustawić odpowiednie kontenery. Zabrania się urządzania w jednym 
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 
więcej niż 20 osób pracujących. Dopuszcza się szafki pojedyncze dla pracowników. W takim przypadku, 
szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania 
oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów 
i wyrobów. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m – od stałego stanowiska pracy, 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 

1.4.6.Warunki dotyczących organizacji ruchu 

Wjazd na teren budowy przez bramę z ulicy. 
Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobą postronnym. 

 



„REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU tzw. DAWNEJ PORTIERNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 36 W 
TARNOWIE NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 23/25 I 23/36, OBRĘB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA 

 

 7 

1.4.7.Ogrodzenia 

Teren budowy nie jest ogrodzony więc wymagane jest wykonywanie dodatkowego ogrodzenia. Po 
wykonaniu robót ogrodzenie zastanie zdemontowane. 

1.4.8.Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Na wyjeździe z terenu budowy należy wykonać stanowisko czyszczenia pojazdów i mycia kół. 
Niedopuszczalny jest wyjazd pojazdów bez oczyszczenia, co może doprowadzić do zanieczyszczenia 
chodnika i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych wykonawca będzie usuwał na bieżąco. 

1.5.Nazwy i kody robót 
45-110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45-111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45-453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zakres robót objętych zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania gdyż są to roboty powszechnie 
występujące i jednoznacznie zdefiniowane. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO 
POSTANOWIEŃ NORM 

- nie dotyczy 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wymagania dotyczące sprzętu stosować ogólne – standardowe, sprzęt specjalistyczny nie 
występuje. 

Należy uwzględnić bezwzględnie wymogi podstawowe: 

- sprzęt i urządzenia budowlane sprawne technicznie, 
- posiadające odpowiednie aktualne instrukcje i przeglądy, 
- będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania, 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

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

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Rusztowanie 

Do wykonania robót elewacyjnych wykorzystać rusztowanie zewnętrzne warszawskie o wys. do 4.00m W 
celu zapewnienia wejścia do budynku nad drzwiami wejściowymi zamontować daszki zabezpieczające. 
Ustawione rusztowania odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować 
tablicami informacyjnymi. 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy   nośne  ( usunięcie  
elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź naruszenia  stateczności  elementów  przyległych). 
Rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  demontażu stolarki  bądź  innych elementów  wykończeniowych. 
Rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu mechanicznego. Materiał  z  
rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania  (wysypisko).  
 
5.3. Roboty ziemne 

Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w gruntach kategorii 
III i IV i obejmują: 
- zerwanie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej 
- wykopy przy istniejących fundamentach dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej 
- zasypanie wykopów ziemią  
 
Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki 0,25m3 i 0,6m3); 
- transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 5t); 
- sprzętu zagęszczającego (zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce   wibracyjne, walce  
  statyczne 10t). 
 
Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 
ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
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przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go 
do głębokości około 50cm powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1cm i -3cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 
Rowy 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Szerokość dna i głębokość 
rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5cm. Dokładność wykonania skarp 
rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w niniejszej ST. 
 
Odwodnienie robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Źródła wody, odsłonięte w czasie 
wykonywania wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Roboty murowe 

Ściany gr. 25cm i ścianki działowe gr. 11,5cm z betonu komórkowego należy wykonywać warstwami, z 
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Pustaki układane na zaprawie 
powinny być czyste i wolne od kurzu. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 
temperaturze poniżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
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papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.5. Roboty pokrywcze 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 
robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto 
roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:  
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,  
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  
– wykonanie kominów i nasad kominowych,  
– otynkowanie lub spoinowanie kominów,  
– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie 
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w 
trakcie wykonywania robót pokrywczych, – wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy 
murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe.  
Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych  
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.  
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, 
jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości 
dachu,  
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 
mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem 
łaty okapowej,  
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach  
– deski łączone na styk,  
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, – 
podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną 
na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 
10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką  
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
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temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie 
powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.  
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką  
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 
powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 
metra i 30 mm na całej długości rzędu.  
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm.  
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. 
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być 
ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne 
otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony 
zewnętrznej.  
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać ±10 mm.  
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.  
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. h) Obróbki blacharskie przy kominach, 
murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane 
zgodnie z PN-61/B-10245. 5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 5.6.1. 
Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną Krycie dachówką ceramiczną karpiówką 
(pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową 
tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W 
przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy wykonywaniu 
pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w 
tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach 
rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien 
wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowejObróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy 
stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej: 
Blacha stalowa obustronnie ocynkowana, powlekana o grub. 0,55mm powinna spełniać wymogi zawarte w 
normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122. 
- w dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy zamocować haki  
  rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podłużnym; 
- wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia i  
  niedrożności rur spustowych; 
- przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane są  
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  wody opadowe; 
- rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinków odpowiadających długości jednego arkusza  
  blachy i składane w elementy wieloczłonowe; 
- mocowanie rynhaków nie może być większe niż 50cm; 
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
- rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych na zakład 40mm z  
  polutowaniem. 
- rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha 
 
5.6. Roboty tynkowe i okładzinowe 

Wykonanie robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne. Przystąpienie do wykonywania tynków powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczów murów, 
to jest po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, to 
jest po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C pod warunkiem, ze w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
W ciągu pierwszych dwóch dni zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 
tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.. Do 
wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
- tynków nienarażonych na zawilgocenie w proporcji - 1:1:2, 
- tynków narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w proporcji –1:1:4. 
 
Wymagania dla podłoża dla oklein ściennych 

Przed przekazaniem frontu robót pod montaż oklein ściennych należy zakończyć inne prace budowlane 
mogące utrudniać montaż lub wpływające na przebieg lub jakość prac. Podłoża należy oczyścić ze 
wszelkich przedmiotów/substancji mogących utrudniać montaż. 

1. ściany powinny być suche (max 2% wilgotności - CM), równe (max 2mm odchyleń na 2m wzorcu) 
gładkie, jednobarwne, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu, z zaschniętych grudek zapraw, nadmiaru 
zapraw wystających poza jego obrys, bez wystających drutów, nacieków itp., 

2. podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków, zarysowań gipsem, a następnie zatarte do równej, jednolitej powierzchni, 
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3. należy usunąć stare tapety, powłoki malarskie, łuszczące się elementy i napisy wykonane flamastrem, 
a ściany wyrównać i wygładzić twardą masą szpachlową (np. szary gips), a naroża i zakończenia 
przeszlifować, by nie tworzyły ostrych krawędzi, 

4. odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną, 

5. nierówności należy usunąć poprzez szpachlowanie i/lub zeszlifowanie, 

6. elementy metalowe, wzmocnienia, łebki wkrętów mocujących nie powinny wystawać poza lico, powinny 
być oczyszczone i odtłuszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i zasłonięte masą szpachlową, 

7. ściany powinny być pozbawione listew przysufitowych i przypodłogowych, 

8. temperatura otoczenia i ścian w pomieszczeniu, w którym będą przechowywane okleiny ścienne oraz 
wykonywane roboty tapeciarskie, powinna zawierać się w przedziale + 18 – 25 0C, wilgotność ścian 
poniżej 2% - metoda CM, natomiast wilgotność powietrza powinna być niższa niż 60%, 

9. kleje i grunty muszą być składowane w pomieszczeniach, o temperaturze przekraczającej 5°C, 

10. do wyrównywania ścian należy używać odpowiedniej szpachli gipsowej (np. szary gips), zabronione jest 
używanie gotowych mas zawierających akryl. 

 
5.7. Izolacje 

Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- Izolacji przeciwwodnych i ścian fundamentowych 
- Izolacji przeciwwodnych poziomych w posadzkach 
- izolacji termicznych 
 

Izolacje przeciwwilgociowe – wg opisów na rysunkach w projekcie wykonawczym 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miejscu 
zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy, na równym, utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej, równolegle do 
siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 sztuk rolek papy, a 
odległość miedzy stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek 
papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub 
zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 
Warunki wykonania izolacji: 
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od l marca do 31 października przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach 
oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85 %. 
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Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca 
się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w 
przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 
 
Podłoże pod izolację 

- podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 
- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń 
także brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 
- w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją 
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza, 
- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i 
wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy za 
szpachlować kitem. 
- powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. 
- wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % 
- wiek betonu podłoża — minimum 21 dni 
 
Gruntowanie podłoża 

Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy 
Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną 
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego preparatu. Materiał gruntujący należy 
nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez dowolną 
jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności 

dla materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie preparatu na m
2

powierzchni normalnego, 
zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia 
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi ręki). Jednorazowo można 
zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię 
zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem 
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 
 
Wykonanie izolacji 

Izolacja masami bitumicznymi 
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. 
Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po 
wyschnięciu pierwszej. 
 
Izolacja z papy termozgrzewalnej 

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną dowolnej 
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności 
dla materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o 
szerokości rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z 
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego 
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dociskania świeżo zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach bez 
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. Zakład 
podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszmi izolacji nie powinien być węższy niż 8cm, natomiast zakład 
czołowy między końcami rolek winien wynosić 15cm. Układanie izolacji zaczynamy od najniższego punktu 
obiektu posuwając się w górę tj. wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300mm poza krawędź. 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczeble 
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość 
całkowitą l - 2cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym 
terminie położyć kolejną zaprojektowaną warstwę budowlaną 
 
Izolacja z folii polietylenowej 

Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta. 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe – wg opisów na rysunkach w projekcie wykonawczym 

- płyty styropianowe - według PN-B-20130:1999 
 
Izolacja przeciwwilgociowa metodą iniekcji niskociśnieniowej 
 
Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać badania wstępne mające na celu wybranie optymalnej 
metody. 

 
Ogólne uwagi wspólne dla wszystkich metod 
- W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia  
  preparatu należy wykonywać w kamieniu lub cegle. 
- W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach. 
 
- W murach grubych (60 cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy  czym 

długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu 
uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl 
pracy: wiercenie, aplikację preparatu, wypełnieniu otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po 
zakończeniu tych operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów należy wyznaczyć 
przez użycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robót wykonywanych z jednej strony. 

- Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać mlekiem wapiennym. 
- Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC. 
- Sprzęt i narzędzia czyścić wodą. 
- Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem  

 
Metoda grawitacyjna jednorzędowa 
 
Przeznaczenie 

Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu zawilgocenia. 
 

Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem 30º do 45º w rozstawie 
osiowym, co 15cm na głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy prowadzić tak, aby 
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otwór przechodził, przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny 
poziome. Z otworów należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas 
wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez 
które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy 
zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W 
oczyszczone otwory wlewać preparat . Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru, jego 
wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane zużycie 
preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 -48 godziny. 
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą. 
 

Zużycie materiałów 
Dla metody grawitacyjnej jednorzędowej zużycie preparatu wynosi 15 kg/m2 przekroju poziomego muru 
oraz 7 kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy. 
 

Metoda grawitacyjna dwurzędowa 
 
Przeznaczenie 

Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim poziomie zawilgocenia dla zapewnienia 
większej skuteczności przepony. 
 

Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm pod 
kątem 30º do 45º.Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25cm. Otwory wiercimy na 
głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem 
otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstaw. Jako zasadę należy przyjąć, 
że odległości między sąsiadującymi otworami nie mogą być większe od 15cm. Z otworów należy usunąć 
pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz 
muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić 
zaprawą, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać preparat. 
Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory 
napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 
24 -48 godziny. 
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą. 
 

Zużycie materiałów 
Dla metody grawitacyjnej dwurzędowej zużycie preparatu wynosi ok. 18,75kg/m2 przekroju poziomego 
muru oraz ok. 9,5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy  
 

Metoda ciśnieniowa jednorzędowa 
 
Przeznaczenie 

Zaleca się ją stosować w ścianach w znacznym stopniu nasyconych wodą oraz tam gdzie wynika to z 
zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają 
ściany). Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć” lica muru. 
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Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w jednym rzędzie poziomo lub pod kątem do 30º w 
rozstawie osiowym co 12,5cm na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy usunąć 
pył sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się 
nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych 
wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą, a po 24 godzinach 
ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego 
użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłaczać preparat pod ciśnieniem 0,1 
do 0,3MPa, tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia 
chłonności muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy użyciu pompy z czterema końcówkami 
iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, 
przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. 
Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod ciśnieniem 0,1MPa, płynną 
zaprawą. 
 

Zużycie materiałów 
Dla metody ciśnieniowej jednorzędowej zużycie preparatu wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru 
oraz 5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy. 

 
Metoda ciśnieniowa dwurzędowa 
 
Przeznaczenie 

Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w 
znacznym stopniu nasycony wodą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora 
(niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów 
można dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć” lica muru. 

 
Sposób wykonania 

Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8cm, pod 
kątem do 30º. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą być większe od 19,0cm. Otwory wiercimy 
na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte 
względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę 
należy przyjąć, że odległości miedzy otworami sąsiadującymi ze sobą nie mogą być większe niż 12,5cm.  
Z otworów należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia 
stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które 
mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane 
otwory wypełnić zaprawą, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach 
osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów 
pod ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa należy wtłaczać preparat tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. 
Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy użyciu 
pompy z czterema końcówkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu. Po zakończeniu 
tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. 
Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18 mm pod ciśnieniem 0,1MPa, płynną 
zaprawą. 
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Zużycie materiałów 
Dla metody ciśnieniowej dwurzędowej zużycie preparatu wynosi ok. 19,5kg/m2 przekroju poziomego muru 
oraz 6kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy. 

 
Grubości warstw zgodne z dokumentacją projektową 

Płyty styropianowe należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, 
bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające 
dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach 
składowania ł przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2.  
 
5.8. Montaż ślusarki  

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu ślusarki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. 
 
Zasady wykonania robót 

Konstrukcje ślusarki należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków 
warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Projekt sporządzi Wykonawca i 
przedłoży je Inżynierowi we właściwym czasie (określonym w harmonogramie szczegółowym), 
pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robot na budowie. Projekt zastosowanego systemu powinien 
uwzględnić wymagania niniejszej specyfikacji: 
 
Elementy ślusarki 

Wszystkie konstrukcje zewnętrzne ślusarki muszą być całkowicie izolowane, dzielone, z ciągłym 
zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie). 
 
Środki mocujące 

Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą 
odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań 
konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od 
obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. 
 
5.9. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka PCV 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa  
− szklenie szybami zespolonymi o współczynniku U=0,9 
− okucia metalowe kadmowane 
− kwatery rozwieralno - uchylne 
− ościeżnica montowana na kotwach i piance montażowej 
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Stolarka drewniana 

Drzwi płytowe laminowane , ościeżnice uniwersalne stalowe . 
-   drzwi płycinowe pełne z ościeżnicą metalową o wymiarach skrzydła 80x200, 90x200 cm  
    klamka z szyldami, zamek podklamkowy zastawkowy, 3 zawiasy, ościeżnica montowana w licu     
    ściany od strony korytarza     
-   wykonanie tynków uzupełniających na ościeżach 

 
Materiały pomocnicze: 

- gips 
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 
- zaprawa murarska 
- pianka montażowa 
- taśma malarska 
Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
5.10. Posadzki 

Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji     
  podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi 
2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku, to jest po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy 
stanu surowego 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż + 5 ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
Podkład pod posadzkę z płytek gresowych.  

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie 
poniżej 5ºC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod 
posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podkład posadzkę powinien być oddzielony od 
pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do 
ścian.  
W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:  
– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,  
– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,  
– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,  
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6m, o głębokości 1/3- 1/2 grubości  
   podkładu.  
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Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. 
Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony powinien być 
wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go 
wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu 
zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.  
 
Układanie posadzek 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu 
posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 
10ºC. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 
zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna 
być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu 
posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na 
spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7mm. Układanie 
płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów 
prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5mm. Powinny one zostać 
po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o 
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 
posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych 
płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
 
5.11. Roboty malarskie 

Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 
Drugie i następne malowana można wykonać po wykonaniu tzw. białego ułożeniu posadzek z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów. 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
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Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz 
styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na która wydano aprobatę techniczną. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być 
oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury  
   poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C z zastrzeżeniem by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C. 
Roboty malarskie można rozpocząć jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod  malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt.5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej  powierza nie 
większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 
 
Wymagania dotyczące powłok malarskich 

- farba bezrozpuszczalnikowa, bez plastyfikatorów, bezemisyjna, odporna na działanie środków  
  Dezynfekcyjnych 
- gęstość 1,5 g/cm3 
- jasność 96% 
- połysk – głęboki mat (77 przy 850) 
- odporność na szorowanie na mokro – klasa 2 
- zdolność krycia – klasa 2 przy 7,5 m2/l 
- odporność na ścieranie – klasa 2 
 
5.12. Tynki zewnętrzne  

Tynk zewnętrzny: dekoracyjny, malowany farbą w celu uzyskania efektu „zacieranego” tynku w 2 
odcieniach, rozwiązanie systemowe, kolor - wg rysunków 
 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm 
wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.                              
 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
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Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
 
5.13. Wyposażenie  
Parametry wyposażenia wg wytycznych wybranego producenta 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 
6.1. Materiały 

- materiały wbudowane zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym winny spełniać wymogi 
norm wyszczególnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji oraz posiadać atesty i aprobaty 
techniczne udzielone zgodnie z treścią przepisów wyszczególnionych w pkt.10.4 

- dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i osprzętu o parametrach równoważnych (nie 
gorszych) niż określono w  przedmiarze robót i specyfikacji 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót prowadzona będzie na bieżąco w trakcie wykonywania robót oraz w trakcie odbiorów 
częściowych:  
       -    roboty ziemne 
       -    izolacja fundamentów 
       -    izolacje podposadzkowe 
       -    roboty murowe 
       -    montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej     
       -    podłoże pod posadzki 

-     ułożenie płytek na ścianach 
- okładziny ścian  
- przygotowanie podłoża pod malowanie 
- wykonanie gładzi gipsowej 
- malowanie  
- roboty elewacyjne  
- roboty pokrywcze 
− montaż wyposażenia  

W trakcie kontroli należy stwierdzić zgodność wykonanych elementów z przepisami i normami 
wyszczególnionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbiorów częściowych należy udokumentować oddzielnymi 
protokołami oraz wpisami do dziennika budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty możliwe do określenia na etapie projektowania i stanowił będzie 
podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych i dodatkowych, sposób określenia ich ilości i wartości 
zostanie ustalony w umowie z wykonawcą robót. 



„REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU tzw. DAWNEJ PORTIERNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 36 W 
TARNOWIE NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 23/25 I 23/36, OBRĘB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA 

 

 23 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór robót budowlanych należy dokonywać: 

• częściowe przez inspektora nadzoru z udziałem kierownika budowy - zgłoszenie do odbioru 
elementu robót winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
odbiór potwierdzony odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. 

• odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym Zamawiającemu w trybie określonym w 
umowie na wykonanie robót 

Do odbioru końcowego kierownik budowy przedłoży następujące dokumenty: 
         * dziennik budowy  
         * oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy 
         * protokoły odbiorów częściowych wyszczególnionych w pkt.6.2 
         * atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych materiałów    
            budowlanych i instalacyjnych użytych lub wbudowanych przy realizacji   
            zadania 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym umowie 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych.    

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I  TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty tymczasowe i towarzyszące zostały ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w związku z 
czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy będą występować razem z robotami podstawowymi. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA         
         
10.1. Dokumentacja projektowa 
 

-   przedmiar robót  
-   projekt wykonawczy 

 
10.2. Polskie normy 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997Cementy powszechnego użytku. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
i wodorozcieńczalnymi farbami. 
Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 
10.3. Dokumentacja budowy 

-   protokół przekazania placu budowy 
-   dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych   
    użytkowanych na budowie 
-   odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  
    szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp 
-   atesty na używane środki ochrony indywidualnej, 
-   protokoły częściowych odbiorów robót 

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest 
je udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
 
10.4. Przepisy prawne 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr  
   156, poz. 1118 z póź. zm.), 
•  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007  
   r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z póź. zm.), 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  
   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   
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   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t. jednolity z 2008 r.,Dz. U. Nr 25, póź .150), 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
   podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
 
 
 
 


