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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 
 
1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac remontowych w budynkach 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe. Specyfikacja stanowi dokument przetargowy 
przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót z związanych remontami wykazanymi 
w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z Inwestorem. 
1.1 Planowany zakres robót budowlanych : 
- wykonanie prac remontowych balkonów, 
- uzupełnienie cokołów zewnętrznych, 
- naprawa elementów malej architektury, 
- naprawa tynków zewnętrznych, 
- uzupełnianie szczelin dylatacyjnych, 
- naprawa uszkodzonych murków oporowych oraz murków pochylni dla niepełnosprawnych, 
- wzmocnienie elementów murków zabudowy berlińskiej 
Oraz wszelkie inne prace towarzyszące niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 1.2 Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, przedmiarami,  
niniejszą specyfikacją i umową, 
- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, 
- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania 
w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest), 
- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru, 
- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania remontów, 
- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inwestora i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 
- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż. 
- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 
Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych 
wymagań nie mogą być zastosowane. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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4.  TRANSPORT   
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą  
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami i szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. 
Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inwestorowi i potwierdzane 
w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć 
w szczególności: 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Dotyczy np. robót związanych z przygotowaniem podłoża pod tynki. 
b) odbiór końcowy 
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym określonym zgodnie ze złożoną ofertą. 
Podstawą kalkulacji robót podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 
Podstawa płatności za roboty podobne będzie kosztorys ofertowy tych robót, sporządzony w oparciu ceny 
jednostkowe z zamówienia podstawowego, skalkulowany wg zasad określonych wyżej i sprawdzony przez 
Inwestora. 
Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie 
wyższe niż średnie wartości dla robót remontowych dla regionu mazowieckiego 
publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku 
materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta 
(dostawcy) na wbudowaną ilość materiału. 
Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury 
powinno jednoznacznie wynikać, że materiał został zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na 
przedmiotowym zadaniu. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
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i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45110000-1 

SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 
związanych  z wykonaniem prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Warszawa Południe.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie: 
- rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych, 
- rozebranie okładziny ściennej z płytek, 
- odbicie tynków wewnętrznych, 
- rozebranie skorodowanej warstwy cegły, 
- rozbiórka pokrycia dachowego z papy, 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Inwestora. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
wysypaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości 
robót rozbiórkowych dokonuje Inwestor. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie w formie ryczałtowej zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
Wg zasad określonych pkt.8 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45262321-7 
SST-02.00 Roboty posadzkowe – płytki ceramiczne, cokoły 

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanym 
z kładzeniem płytek w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót: 
− rozebranie posadzek, cokołów z płytek, 
− wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 
− uzupełnienie posadzki i cokołów płytkami.  
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową, 
przedmiarem i SST. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty 
i dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne 
i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania posadzek, cokołów, farby i lakiery muszą posiadać atesty do zastosowań w 
budynkach użyteczności publicznej. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać 
przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
4. TRANSPORT 
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami 
Inwestora. Decyzje Inwestora dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić 
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z Inwestorem sposób wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów. 
Przy wykonaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów 
wyposażenia korytarza nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych należy 
odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych. 
Wymagania: 
• w jednym pomieszczeniu używać płytek z jednej serii produkcyjnej 
• kolor i strukturę dopasować do istniejącej lub ustalić z Inwestorem. 
Wykonywanie warstw podkładowych: 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin, naprawa podłoża przez szpachlowanie (o grubości ok. 5 
mm), zagruntowanie podłoży preparatami gruntującymi oraz ułożenie płytek razem z cokolikami o wysokości 
cokolika ok. 15 cm.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot remontowych. 
-jakości zastosowanych materiałów. 
-zgodności zakresu robot remontowych z przedmiarem robót. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości, od poziomu podłogi lub terenu, 
-zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu. 
-wykonanie prac instalacyjnych, 
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie miejsc wykonywania robót, 
-likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r., Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, PN/B- 10107 Badanie 
wytrzymałości na odrywanie, WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, umową 
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zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, Aprobaty techniczne oraz 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45.26.00.00 
SST-06.00 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich. 
1 .2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1 .3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót obróbki blacharskie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Blachy do obróbek blacharskich: 
- Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm, 
- Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp. 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych 
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 
Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała 
poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni 
max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. 
drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. 
4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego). 



   

Strona 9 z 14 

 

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu 
dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie 
krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości powyżej 6,15 m 
wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być założone 
tylko na widły wózka! 
4.2 Rozładunek ręczny 
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać rozładunku 
ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy 
blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpowiednią 
ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być 
dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność. 
4.3 Składowanie 
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm 
i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej 
przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od 
daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym 
przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do 
wierzchniej powłoki każdego arkusza. 
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny 
mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią 
ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy 
związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 
5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny być: 
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe. 
- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
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- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe. 
- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg zasad 
podanych powyżej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane ryczałtowo zgodnie 
z postanowieniami umowy. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 
układanych na ciągłym podłożu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne 
część 3. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – 45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 balkonów. 

SST-08.00 Remonty balkonów 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
remontów balkonów wraz z robotami towarzyszącymi. 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
remontu balkonów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. oraz 45433000-7 Roboty remontowe 
i renowacyjne balkonów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inwestora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 
producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane pod warunkiem zachowania zakładanych 
parametrów i przyjętego poziomu technicznego. 
-impregnat dekoracyjny do drewna 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały  
- papa termozgrzewalna podkładowa: 
- papa profilowana, 
- osnowa z włókien poliestrowych, 
- grubość papy - 4,6 mm, 
- gramatura osnowy 200 g/m2, 
-blacha na obróbki, 
-jastrych na warstwę spadkową i posadzkową, 
-płytki 30 cm x 30 cm 
-farba na powierzchnie betonowe. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3 oraz 
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne balkonów.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to 
konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt 
dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób 
zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. Do transportu pionowego 
gruzu i materiałów stosować wciągarki ręczne. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”pkt.4 oraz 
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne balkonów. 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawilgoceniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie należącym do Inwestora. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robót 
przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach +5°C do 25°C, a 
wilgotność względna powietrza nie większa niż 80%. 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak 
zorganizować prace by umożliwić prawidłowe użytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej 
zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą być zawarte w wynagrodzeniu 
wynikającym z oferty. 
Przewiduje się rozbiórkę cementowej warstwy posadzkowej na wszystkich balkonach. Decyzja odnośnie 
rozbiórki warstwy spadkowej zostanie podjęta po jej odsłonięciu. Rozbiórce podlegają również obróbki 
blacharskie. 
Odsłoniętą powierzchnię betonu należy starannie oczyścić do odsłonięcia warstw nośnych. Podłoże to musi 
być wolne od pyłu i luźnych cząstek. Miejsca o zmniejszonej wytrzymałości i wszelkie nierówności należy 
skuć. Z podłoża, należy usunąć wszystkie zabrudzenia utrudniające przyczepność. Podłoże ma być chłonne. 
W ten sam sposób należy oczyścić boczną i spodnią powierzchnię płyty. Odsłonięte zbrojenie należy oczyścić 
mechanicznie z rdzy do uzyskania powierzchni metalicznie czystej. Czyszczenie prowadzić przy użyciu 
skrobaków, szczotek stalowych i szlifierek.  
Naprawa płyt balkonowych Naprawie podlegać będzie brzegowy pas płyt (powierzchnia boczna i sufitowa) 
oraz wszystkie te fragmenty w których po opukaniu i oczyszczeniu wystąpiły ubytki materiału. Na 
oczyszczonej i odpylonej sprężonym powietrzem powierzchni płyty należy wykonać warstwę kontaktową 
przy użyciu Ceresit CD 30. Zastosowanie tego materiału do wykonania warstwy kontaktowej umożliwi 
ułożenie stosunkowo cienkich warstw wyrównujących i reprofilacyjnych bez obawy o rozwarstwienie i 
odspojenie wykonanych napraw. Do naprawy znacznych ubytków płyty balkonowej należy zastosować 
zaprawy. Jako warstwę wyrównującą powierzchni bocznych i spodnich należy zastosować zaprawę 
modyfikowaną tworzywem sztucznym. 
Obróbki blacharskie Na brzegach płyt balkonowych należy zamocować obróbki blacharskie .Do wykonania 
obróbek przewidziano blachę tytanowo cynkową gr. 0,6 mm. Obróbkę należy wykonać także na całej 
długości styku ze ścianą zewnętrzną wraz z wywinięciem obróbki pod drzwi balkonowe. 
Obróbki blacharskie mocować mechanicznie kołkami rozporowymi szybkiego montażu. Na podłożu należy 
osadzić je przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego. 
Izolacja pozioma 
Izolację poziomą na naprawionej konstrukcji projektuje się z jednej warstwy papy 
termozgrzewalnej podkładowej np. ICOPAL EXTRADACH PF TYE PV 200 S5. Papę należy 
układać warstwami na zakład 10 cm. Papa powinna zachodzić na poziome obróbki blacharskie płyty 
balkonowej min. 10 cm. 
Jastrych posadzkowy 
Do wykonania jastrychu posadzkowego (grubości średnio 4 cm) projektuje się zaprawę cementową 
modyfikowaną tworzywem sztucznym z dodatkiem włókien polipropylenowych.  Ułożony jastrych powinien 
mieć spadek min. 1,5 cm na szerokości płyty. Uszczelnienie styku płyty ze ścianą budynku i progiem drzwi 
balkonowych przewiduje się uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS Przed nałożeniem uszczelniacza 
uszczelniane powierzchnie zagruntować preparatem przewidzianym przez producenta. (Uszczelnienie 
betonu spadkowego) opcja oraz ułożenie płytek ceramicznych. Uszczelnienie jastrychu spadkowego należy 
wykonać poprzez nałożenie mikrozaprawy uszczelniającej. Na tak wykonanej warstwie uszczelniającej należy 
ułożyć płytki gres. Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gres powinny być 
zakończone  wszystkie roboty. Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5°C. Montowane elementy gresowe powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C. Rodzaj oraz 
kolorystyka płytek powinna być uzgodniona z zamawiającym. Klejenie płytek wykonać na kleju elastycznym 
bez pustek powietrznych (pełne podbicie). Wypełnienie spoin płytek należy wykonać materiałem 
elastycznym z dodatkiem tworzywa sztucznego. Malowanie spodów i powierzchni bocznych płyt 
balkonowych Spody płyt balkonowych oraz obrzeża płyt zagruntować i pomalować farbą zabezpieczającą 
beton przed wpływem warunków atmosferycznych. Kolorystyka ma być zgodna z kolorem elewacji. Roboty 
powinny być prowadzone na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, 
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Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: podczas opadów atmosferycznych, w temperaturze poniżej 
+5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C oraz 
w temperaturze powyżej 25°C. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
Malowanie balustrad i wymiana dekoracyjnych paneli drewnianych 
Balustradę należy oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych 
materiałów antykorozyjnych. Miejsca, w których po oczyszczeniu odkryta została powierzchnia stali należy 
pokryć farbą ftalową podkładową. Następnie całą balustradę należy odpylić i pomalować dwukrotnie emalią 
ftalową ogólnego stosowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST. 
6.2. Kontrola wykonania pokrycia 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane 
przez zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek gres wykonawca powinien 
przedstawić próbki płytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontrola wykonania okładzin z płytek gres 
powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, 
prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie 
wpisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji 
zgodności lub certyfikatów przedłożonych przez dostawcę, a kontrola prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót powinna być zgodna z zaleceniami producenta i powinna obejmować sprawdzenie: 
- grubości warstw naprawczych, 
- izolacji, 
- dylatacji, 
- powierzchni okładziny. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Podstawa odbioru 
Odbiór robót pokrywczych: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy. 
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne). 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 
7.2. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia. 
7.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
7.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 
- sprawdzanie podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
7.3.2. Badania końcowe 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 
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- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
7.3.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia 
papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane ryczałtowo zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 

 


