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                                   Nysa – kwiecień – 2021r.    

  

  

  

S P I S   T R E Ś C I  

                                                                                             

                                                                                                                       

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  (OST)  

  

    B 000     WYMAGANIA OGÓLNE                              CPV 45000000-

7  

   

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA        B -  ROBOTY BUDOWLANE :  

  

    B 010     ROBOTY ROZBIÓRKOWE                              CPV 

45111300-1  

    B 020     ROBOTY MUROWE                                         CPV 

45262500-6      

    B 030     STOLARKA   BUDOWLANA                          CPV 

45421100-5  

    B 040     TYNKOWANIE                                                 CPV 

45410000-4 

    B 060     ROBOTY POSADZKOWE                                CPV 

45431000-7  

    B 070     ROBOTY MALARSKIE                                    CPV 

45440000-3  

    B 080     TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN   ZEW.       CPV 

45453000-7  

                    ORAZ DACHU I ROBOTY BLACHARSKIE    CPV 

45261211-6  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
  

B 00.00.00.  

  

   

  

                                          I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  (OST)  

  

                                              B 000     WYMAGANIA OGÓLNE                       KOD   CPV 45000000-7  

  
  

  

SPIS TREŚCI  

1.   Wstęp   

1.1. Przedmiot ST   

1.2. Zakres stosowania ST   

1.3. Zakres robót objętych ST   

1.4. Określenia podstawowe   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

2. Materiały   

3. Sprzęt   

4. Transport   

5. Wykonanie robót   

6. Kontrola jakości robót   

7. Obmiar robót   

8. Odbiór robót   

9. Podstawa płatności   

10. Przepisy związane   

  

  

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości bhp 

– bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 1. 

WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót:  

  

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 2  w Kamienniku  
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej 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  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  1.4. Określenia podstawowe Ilekroć 

w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt 

małej architektury;  

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową.  

1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.6. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.  

1.4.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.4.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.12. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

b.) oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

1.4.13. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8.  
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1.4.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  

1.4.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.20. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.21. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.22. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.23. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.25. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

1.4.26. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.28. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
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1.4.31. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.4.32. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub  

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji.  

1.4.33. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych.  

1.4.34. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 1.4.35. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r.  

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją 

projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie uporządkowanym,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację zaplecza socjalnego i magazynowego 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona 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 budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 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 wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

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

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650).  

2. MATERIAŁY  

Podstawowym wymaganiem obowiązującym wszystkie materiały stosowane wewnątrz pomieszczeń jest ich 

dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia potwierdzonym odpowiednim świadectwem lub 

atestem.  

  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót.  

Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

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

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

  

3. SPRZĘT  

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

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

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

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  



  9 

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

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

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

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

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

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

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. 

WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

 projekt organizacji budowy,  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 5.2.1. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych.  

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

  

  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,   

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 2. posiadają 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 

które spełniają wymogi SST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i  

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

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

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

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

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

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

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

odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub      

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania     

robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z     podaniem 

kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  inne istotne 

informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. [2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

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

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie.  

  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej oraz przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  



  13 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

  

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru.  

  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST.  
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

  

  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.  

8.5. Odbiory (przeglądy) gwarancyjne-przejściowe i odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji  

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne przejściowe będą zwoływane przez Zamawiającego w przypadku 

wystąpienia w okresie gwarancji wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór będą dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

8.6. Gwarancja na wykonane roboty i wbudowane materiały   

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 60 

miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac wykonanych należycie.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

  

  

  

  

  

  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy  

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

2016 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

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

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  

Nr 147, poz. 1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780  

).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

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

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). – Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

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

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

Nr 198, poz. 2041).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

  

ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

  

II.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (SST)   B 

-  ROBOTY BUDOWLANE :  

  

  

1. WSTĘP  

  

1.1.Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót:  

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 2  w Kamienniku.  

  

1.2.Zakres stosowania SST.  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna 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 specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.   

  

1.4. Określenia podstawowe.  

  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2.MATERIAŁY.  

  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

  

2.1. Roboty rozbiórkowe B010  

  

Materiały nie występują.  

  

  

2.2. Roboty murowe B020  

  

2. 2.1. Materiały  

2.2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  
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2.2.2.2. Wyroby ceramiczne  

2.2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996  

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

- Masa 3,3-4,0 kg  

- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 

cegły – 10% cegieł badanych.  

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3  

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK  

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.  

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się.  

2.2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

- Wymiary jak poz. 2.2.1.  

- Masa 4,0-4,5 kg.  

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych - 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż:  

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł  

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł  

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

2.2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa  

- Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły 

wg poz. 2.2.2.  

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 

zakwalifikowaniu przez Inżyniera.  

2.2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50  

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

- Masa 2,15-2,8 kg  

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.  

- Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  

- Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.  

2.2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)  

- Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

- Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm  
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- Masa typ K1 2,3-2,9 kg  

- Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm  

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg  

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%  

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

- Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,  

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK  

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.  

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.  

2.2.3. Bloczki z betonu komórkowego  

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.  

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 Bloczki należy chronić przed 

zawilgoceniem.  

2.2.4. Cegła silikatowa  

Cegły pełne i bloki drążone.  

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2  

1,5NF 250±3×120±2×104±2  

2NFD 250±3×120±2×138±2  

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania:  

– nasiąkliwość 16%  

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń  

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.  

2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

 cement:   ciasto wapienne:   piasek  

 1   :   1   :   6  

1  :  1  :  7 1 :  1,7  :  5  

 cement:   wapienne hydratyzowane:  piasek  

 1   :   1   :   6  

 1   :   1   :   7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

 cement:   ciasto wapienne:   piasek  

 1  :   0,3  :   4  

 1  :   0,5  :   4,5  

 cement:   wapienne hydratyzowane:  piasek  

 1  :   0,3  :   4  

 1  :   0,5  :   4,5  

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne:  

a) Mury 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.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. d) Cegły 

układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie.  

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

g) 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 papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy.  

5.1. Mury z cegły pełnej  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm,  

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł.  

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
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5.2. Mury z cegły dziurawki  

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 

narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną 

cegłę pełną.  

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 

wykonane z cegły pełnej.  

5.3. Mury z cegły kratówki  

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych.  

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.  

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.  

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.  

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.  

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 

mm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin 

pionowych = 5 mm. 5.4. Ściany warstwowe  

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 

wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 

0,8-1,0 m.  

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 

bitumicznoepoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).  

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 

wymaganiami jak dla części wewnętrznych.  

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 

szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. 

Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą 

pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.  

6.  Kontrola jakości  

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

– wymiarów i kształtu cegły,  

– liczby szczerb i pęknięć,  

– odporności na uderzenia,  

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

10. Przepisy związane  

 PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku.  

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

 PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące  cementów powszechnego użytku.  

 PN-97/B-30003   Cement murarski 15.  

 PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25.  

 PN-86/B-30020   Wapno.  

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. PN-80/B-06259 

 Beton komórkowy.  

  

  

  

2.3.  Stolarka budowlana B030  

  

  

2.3.1. Stolarka okienna z kształtowników PVC, potwierdzone deklaracją  zgodności lub certyfikatem 

zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budownictwa:  
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- okna zewnętrzne – okna PVC , profile 5-komorowe; parapety zewnętrzne okien z blachy tytanowocynkowej 

0,55 mm (wymagana izolacja cieplna pod tym parapetem), parapety wewnętrzne z  PCV. Stolarka okienna w 

kolorze białym.   

Przy wyborze okien wymagane spełnienie następujących parametrów:  

−  współczynnik przenikania ciepła szyb         k <  0,9  W/m2K  

−  współczynnik infiltracji powietrza okien         a ≈  0,5•1,0 m3/(m•h•daPa2/3)  

−  izolacyjność akustyczna           Rw > 35 dB  

  

- stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki  

drzwi pożarowe EI 30 i EI 60 – jednoskrzydłowe pełne, urządzenia samozamykąjące z możliwością 

automatycznego otwarcia; wykonanie drzwi np.w systemie Mercor „Forester Presto” lub „Forster Fuego Light” 

lub równoważnym.  

  

  

2.4. Tynki B040  

  

2.4.1. Zaprawy  

  

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.  

  

2.4.2. Woda  

  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

  

2.4.3. Piasek  

  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności:  

a) nie zawierać domieszek organicznych,  

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  

c) do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 

— średnioziarnisty odmiany 2.  

d) do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm.  

  

2.5. Lekkie ściany działowe B050  

  

2.5.1.Płyta gipsowa wodoodporna - grubości 12,5 mm, standardowa długość 2000, 2500, 2600 i 3000 mm, 

standardowa szerokość 1200 mm. Płyty o  zmniejszonym wchłanianiu wody, nasiąkliwość mniejsza niż 10%, 

do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza 

do 85%.  

  

2.5.2.Profile ze kształtowników ze stali zimnogiętej ocynkowanej gr. 0,60 mm: profil pionowy C 50 profil 

poziomy U 50.  

2.5.3.Wełna mineralna gr. 5 cm o gęstości 35 kg/m3.  
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2.6. Roboty posadzkowe B060  

   

2.6.1. Podłoża    

    

     a)woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.  

        Do przygotowania zapraw i betonów stosować można każdą wodę z sieci           

wodociagowej.   

     b)piasek PN-EN 13139:2003.  

         Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe a w           

szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5               mm, 

piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.     

-   c)Cement PN-EN 191-1:2002.  

         Do betonu i warstw wyrównawczych stosować cement portlandzki „25”.      

d)Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.  

         Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza            

mineralnego, maczki mineralnej i dodatków uszlachetniających.   

         Temperatura mięknienia wg Pik 54-65 oC.   

         Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej  niż 5 mm.  

  

2.6.2. Materiały posadzkowe  

  

       a) wyroby gresowe  

  

           Właściwości płytek podłogowych gresowych :  

- barwa: wg wzorca producenta, ustalić z Inspektorem nadzoru,  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2.5%,  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25.0MPa.,  

- ścieralność V klasa ścieralności,  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  

- kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

- ługoodporność nie mniej niż 90,           Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość:  +/- 1.5 mm,  

- grubość:     +/- 0.5 mm,  

- krzywizna:           1.0 mm  

- twardość wg skali Mahsa  8,  

  

          Stosować płytki antypoślizgowe.  

          Styk ściany i posadzki zaokrąglony.  

  

- materiały pomocnicze:  

             Do mocowania płytek stosować gotowe kleje przygotowane fabryczne, zaleca się stosować klej                  

elastyczny. Wybór klejów uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

             Do spoinowania stosować tylko fabrycznie przygotowane komponenty właściwe dla danej posadzki               

i grubości spoiny.  

  

2.7. Malowanie B070  

  

2.7.1.Farby budowlane  
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Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie :  

 a) farby wytwarzane fabrycznie  

            W pomieszczeniach sanitarnych lateksowa farba akrylowa wodoodporna              

po uprzednim zagruntowaniu powierzchni .  

          Pozostałe pomieszczenia farba lateksowa.   

          Stosowanie zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

b)Farby olejne i ftalowe  

− farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność  6-8 m2/dm3 

czas schnięcia -12 h   

− farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność  

6-10 m2/dm3  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN – 

EN - ISO 90 - 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

  

  

  

2.8. Termorenowacja budynku B 080  

  

2.8.1.Dane ogólne  

  

Ocieplenia ścian należy wykonać w technologii lekkiej mokrej.   

Technologia powinna posiadać aprobatę techniczną, a zastosowane materiały tj.:  

a) roztwór gruntujący  

b) klej budowlany  

c) styropian  

d) masa szpachlowa  

e) siatka zbrojąca  

f) tynk   

powinny spełniać wymagania aprobaty technicznej.    

                 

Parametry jakościowe systemu ocieplenia powinny być nie gorsze niż:  

 -      wodoodporność     < 900 g/m2 dla 24 godzinnego zanurzenia w wodzie  

 −  mrozodporność     pełna (próbki po badaniach nie powinny wykazywać zmian)  

 −  odporność na starzenie   pełna (próbki po badaniach nie powinny wykazywać zmian)  

 −  przyczepność międzywarstwowa  ≥ 0,1 N/mm2  

 −  odporność na uderzenie    ≥ 3,0 J  

 −  opór dyfuzyjny względny Sd ≤ 2,0  

− klasyfikacja ogniowa  nie rozprzestrzeniający ognia zgodnie z PN-90/B-02867 − 

oraz spełniać wymagania aprobaty technicznej.  

  

Ponadto system ocieplenia powinien gwarantować powtarzalność danych kolorów, a elewacje w ocieplanych 

budynkach powinny uzyskać jednolite kolory.  

  

2.8.2.Przyklejenie styropianu  

  

Przy pomocy mineralnej, suchej zaprawy z cementu portlandzkiego i piasku kwarcowego oraz 

dodatków uszlachetniających. Parametry zaprawy klejącej:  

a) współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej - µ= 14  

b) wytrzymałość na ściskanie - 10 N/mm2  

c) wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - 4,0 N/mm2  

d) moduł sprężystości podłużnej (moduł dynamiczny E) - 9000 N/mm2  
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e) nasiąkliwość  0-0,5 kg/(m2h1/2)  

  

2.8.3.Płyty styropianowe   

  

W systemie należy stosować płyty styropianowe według normy PN-C-20130/1999; dla płyt rodzaju FS  

( styropian samogasnący):  

    - ściany nadziemia i węgarki    FS – 15  

  

2.8.4. Łączniki mechaniczne  

  

Ich zastosowanie powinno być zgodne z dokumentacją techniczną opracowaną dla danego obiektu, 

określającą przygotowanie podłoża, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych.  

  

2.8.5.Materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji  

  

Listwy, szyny, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające określone  

w dokumentacji technicznej ocieplenia.  

  

2.8.6.Tkanina szklana   

  

Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, charakteryzująca się splotem gazejskim, impregnowana 

przeciwalkalicznie.  

  

  

Parametry siatki zbrojeniowej:  

 −  Ciężar powierzchniowy - min. 165 g/m2  

  

2.8.7.Masa zbrojeniowa  

  

Na bazie białego cementu, dodatkowo wzmacniana włóknem szklanym, które „zakotwiczając się” w strukturę 

siatki zapewnia homogeniczną powłokę, gwarantując   jej wyższą elastyczność.   

  

Parametry zaprawy zbrojącej :  

a) Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej - m = 14  

b) Wytrzymałość na ściskanie -  4-5 N/mm2  

c) Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - 2,0-2,5 N/mm2  

d) Moduł dynamiczny E - 4000 N/mm2  

e) Nasiąkliwość - 0-0,5 kg/(m2h1/2)  

  

2.8.8.Gruntowanie podłoża  

  

Za pomocą pigmentowanej farby gruntującej o strukturze drobnoziarnistej, regulującej chłonność podłoża. 

Parametry farby gruntującej:  

a) Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej - V = 470 g/(m2d)  

b) Współczynnik dyfuzji pary wodnej - µ = 570  

c) Współczynnik dyfuzji pary wodnej - Sd = 0,045 m  

d) Wodoprzepuszczalność - 0,05 g/(m2h1/2)  

  

2.8.9.Masa tynkarska  

  

Wyprawa końcowa zgodna z PN-B-10106:1997, Klasa odporności ogniowej B 1, oparta na 

cienkowarstwowym tynku dekoracyjnym o spoiwie organicznym z czysto mineralnymi pigmentami i 

wypełniaczami pokrywającym rysy skurczowe, modyfikowana   składnikami zapobiegającymi powstawaniu 
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korozji biologicznej. Działanie tych składników całkowicie zapobiega powstawaniu alg, pleśni i grzybów na 

powierzchni tynku w okresie do 5 lat po aplikacji, a w następnych latach znacznie opóźnia proces korozji.  

Parametry tynku:  

a) Spoiwo bazowe - emulsja żywicy akrylowej  

b) Wypełniacz - ziarno i mączka marmurowa  

c) Gęstość - ok. 1,8 g/cm3  

d) Wodoprzepuszczalność: - ok. 0,03 - 0,04 kg/m2 x h0,5  

e) Współczynnik oporu dyfuzyjnego: - µ = ok. 150  

f) Opór dyfuzyjny względny: - Sd H2O ok. 0,2 – 0,4 m  

g) Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V: - 52,5-70,0 g/( m2 d)  

             

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanym – kolor biały.   

    

Wydane w projektach materiały, urządzenia i technologie są bazowymi i mogą być zmienione na inne zgodnie 

z propozycjami lub żądaniami wykonawcy, jeżeli zastaną utrzymane parametry techniczne i jakościowe. Nie 

dotyczy to kolorystyki elewacji. Każde odstępstwo lub zamiana musi być uzgodnione z projektantem. Koszty 

ewentualnej aktualizacji dokumentacji ponosi wnioskujący.  

  

  

3.SPRZĘT.  

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

  

  

4.TRANSPORT.  

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

  

  

  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

  

5.1. Roboty rozbiórkowe B010.   

  

Roboty rozbiórkowe obejmują:   

  

a) zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej „starej” zewnętrznej;  

b) poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych;   

c) rozebranie posadzek;   

d) usunięcie z terenu robót wszystkich elementów robót pochodzących z demontażu  

e) usunięcie gruzu, złomu i uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac,  

  

  

5.2. Roboty murowe B020  

  

5.2.1. Prace przygotowawcze  

  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementów 

konstrukcyjnych z dokumentacją projektową, zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z 

ustaleniami projektowymi.   

Sprawdzić należy ponadto jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów certyfikatów 

jakości lub deklaracji zgodności.  
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5.2.2. Zasady ogólne  

  

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości 

spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.  

W miejscach połączeń ścian nowych ze starymi wykonać zazębione strzępia końcowe.  

  

5.2.3 Grubość spoin  

  

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych przy pomocy 

zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.  

Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny.  

Mury tynkowane należy wykonywać na spoinę niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na 

głębokości około 15 mm od lica ściany.  

  

5.2.4.Tolerancja wykonania  

  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż:  

  

a) wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20 mm  

b) usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ± 10 mm  

c) odległość sąsiednich ścian w świetle ± 15 mm  

d) odchylenie od pionu ściany o wysokości h – h/300  

e) wygięcie z płaszczyzny ściany ± 10 mm lub h/750  

  

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ± 10 mm.  

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno 

być większe niż 5 mm na odcinku całej ściany.  

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe  niż +15 mm, - 10 

mm.  

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 20 mm.  

  

5.2.5. Ściany z cegły pełnej  

  

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być 

zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach 

poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm, albo też układ typu wielorzędowego, w którym 

przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej 

muru. Układ typu wielorzędowego zaleca się stosować szczególnie w filarach o przekroju prostokątnym. 

  

5.2.6. Ścianki działowe  

  

Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki 50, przy czym 

rozpiętość powyżej 5 m albo przy wysokości większej niż 2,5 m należy w co czwartej spoinie poziomej 

układać zbrojenie z bednarki lub prętów okrągłych. Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za 

pomocą strzępi zazębionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nośnych na głębokość co najmniej 7 

cm.  

  

5.2.7. Nadproża   

  

Nadproża w murach ceglanych mogą być wykonane jako łęki ceglane albo sklepienia ceglane płaskie 

zbrojone bednarką lub stalą okrągłą (np. nadproże typu Kleina), nadproża z belek prefabrykowanych 

żelbetowych (np. nadproża typu L), nadproża z belek stalowych zabezpieczonych przed korozją i 

omurowanych lub belek żelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. Mur podtrzymujący końce belek 
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powinien być wykonany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki stalowe spoczywające na 

murach z cegły kratówki zaleca się opierać za pośrednictwem poduszek betonowych lub żelbetowych.  

  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane.  

MBiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie II;  

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania badania przy odbiorze;  

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

  

  

5.3. Stolarka i ślusarka budowlana B030  

  

5.3.1. Warunki przystąpienia do robót  

  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża,  należy je naprawić.  

  

5.3.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

  

a) osadzanie stolarki drzwiowej  

- ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub śrub kotwiących,  

- szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego              

celu świadectwem ITB.  

- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.   

  

b) powłoki malarskie profili aluminiowych:  

- powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń,  

- barwa powłoki powinna być jednolita ( bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys                                         

i odprysków).  

  

  

5.4.  Tynki B040  

  

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót  

  

a) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu   

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

b) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

c) w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

  

  

  

5.4.2. Przygotowanie podłoża  

  

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.  

Spoiny w murach ceglanych - bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu    

szczotkami oraz  usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć  10-

proc. roztworem szarego mydła.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

  

5.4.3. Wykonywanie tynków zwykłych  
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a) przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  w normie PN-

70/B-10100p. 3.3.1.  

b) sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  

c) grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  

d) tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy.  

e) tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

f) gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

g) do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  narażonych na 

zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.  

  

  

5.5.  Lekkie ściany działowe B050  

  

5.5.1.Ściany działowe wypełnić materiałem izolacyjnym – wełną mineralną o gęstości 35 kg/m3 gr. 5 cm.  

  

5.5.2.Wymagania w zakresie robót z gipsu i prefabrykatów gipsowych określają:  

  

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty         

ogólnobudowlane. MBiPMB ITB, Warszawa 1977, wyd. II,  

b) Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez Centralny        

Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, 1979/80, z działami:  

- lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych,  

- system lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,  

- okładziny osłony konstrukcji budynków płyt gipsowo-kartonowych,  

- sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych oraz z płyt gipsowych dźwiękochłonnych i             

dekoracyjnych (założenia projektowe),        - wyprawy gipsowe (założenia projektowe).  

  

  

5.6. Roboty posadzkowe B 060  

  

Przed przystąpieniem do robót posadzkowych muszą być wykonane wszystkie roboty instalacyjne 

wody i kanalizacji oraz elektrycznych i  co.  

  

5.6.1.Wykonanie podłoża betonowego  

  

Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.  

Podłoże betonowe pod posadzki grubości 4 cm, marki 10 MPa. Przed przystąpieniem do układania podłoża 

należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być 

równe, czyste i odwodnione. Beton winien być układany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  

  

  

  

5.6.2.Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej  

  



  31 

a) podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie                   działające 

nań obciążenia.  

b) powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  

  

5.6.3.Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa., z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mleczkiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Dylatacje wewnątrz budynku powinny 

mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.  

Wymagania podstawowe :  

  

a) podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

b) wytrzymałość podkładu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.   

c) podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz w razie potrzeby nasycone wodą.  

d) podkład powinien być oddzielony od stałych pionowych elementów  budynku paskiem papy.  

e) w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

f) temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5 oC.  

g) zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą -5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

h) ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  

i) zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

j) podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pionowej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

k) w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. poprzez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo poprzez spryskiwanie powierzchni 

wodą.  

  

5.6.4.Wykonywanie posadzki z płytek gresowych  

  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 

płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie o skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowanie wymagają płytki składające się z różnych wzorów. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych płytkom. Użyć 

zaprawy klejące zgodnie z instrukcją producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii.  

Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod katem około 50o. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
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wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  

250x250 mm    8 mm, 300x300 mm   

 10 mm, 400x400 mm    12 mm.   

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładające 

pierwszą warstwę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 

dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 

mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla 

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące 

szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

- od 200 do 600 mm   ok. 4 mm  

- powyżej 600 mm     ok. 5 mm  

Po całkowitym stwardnieniu kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 

pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeżą zaprawę dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 

spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 

spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 

płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

  

5.6.5.Normy :  

  

a) PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.  

b) PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie.  

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

d) PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

e) PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

f) PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej.  

g) PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia.  

h) PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych.  

i) PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

j) PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa.  

k) PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

l) PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania.  
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m) PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

n) Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.  

  

  

  

5.7. Roboty malarskie B070  

  

Po zakończeniu robót instalacji sanitarnych, elektrycznych i remontowo-budowlanych (tynki) powierzchnie 

ścian przemalować farbami w/w.  

  

5.7.1.Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie określają:  

a) PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,  

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

bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,  

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.  

  

  

  

  

  

   

  

5.8. Roboty termorenowacyjne B080  

  

I. Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej ścian  

  

1. Wymagania ogólne   

1.1. Przedmiot i zakres robót.  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS 031 grafit o grubości 20 cm na powierzchni ściany i 

grubości 3-5cm na powierzchni ościeży w systemie bezspoinowym metodą lekką – mokrą . Roboty, których 

dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu aplikację zestawu 

materiałów do ocieplenia i wykonania ścian zewnętrznych  budynku szpitalnego, która polega na 

przymocowaniu do ścian, płyt styropianu za pomocą kleju i dybli plastikowych, pokryciu ich powierzchni 

warstwą klejową wraz ze wzmocnieniem zaprawy klejącej siatką zbrojącą z tworzywa sztucznego i 

wykończeniu całości wyprawą tynkarską wg projektu, a w części przyziemia – cokołu wzmocnienie powierzchni 

drugą warstwą siatki.    

1.2. Określenia podstawowe.  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi  

Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, póz. 

1156) Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru wymienionymi indywidualnie.  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm  

i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie zwalnia  

Wykonawcy od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami 

podanymi w wymaganiach ogólnych.  

W Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO)    - wykonywany na budowie zestaw wyrobów  

produkowanych  fabrycznie  ,  dostarczony jako  kompletny  system wybrany z systemów dociepleń BSO, 

składający się, minimum z następujących składników:  
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- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu;  

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie;  

- warstwy wykończeniowej systemu;  

Podłoże - powierzchnia  ściany. Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże 

należy oczyścić (wodą pod ciśnieniem) i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować emulsją gruntującą. 

Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki 

cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków 

żużlobetonowych. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą wyrównującą lub zaprawą 

tynkarską. W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do 

określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, 

opisaną w instrukcji ITB nr 334/2002 “Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.  

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji nasiąkliwości lub zwiększenia 

przyczepności.  

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  

Zaprawa klejowa - materiał sytemu do przyklejenia materiału izolacyjnego do podłoża.  

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni do izolacji  cieplnej,   

zawierająca  zbrojenie.   Warstwa  zbrojona  ma  największy  wpływ  na właściwości mechaniczne systemu.  

Siatka z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych .  

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu, tworzący 

jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą     zbrojoną     stanowi     

zabezpieczenie     przed     oddziaływaniem     warunków atmosferycznych . nadaje również systemowi fakturę 

i barwę.  

Systemowe  elementy uzupełniające  - listwy (profile)  cokołowe  ,   kątowniki  narożne (ochronne), profile 

dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych 

BSO i ukształtowaniu jej powierzchni.  

2. Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych.  

Wszystkie materiały do wykonania BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.  

Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem izolacji termicznej lub 

na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

Zaprawa klejąca   

- gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża. 

Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. Składniki izolacji termicznej muszą być 

dobrane i zamocowane do konstrukcji ściany budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w 

przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany 

zewnętrznej w tym przypadku EI 60. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagane właściwości techniczne zaprawy klejowej:  

 Proporcje mieszanki:            0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy  

Czas gotowości zaprawy do pracy         3 godziny Czas otwarty 

pracy             min. 25 minut  

 Przyczepność:    
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do betonu               min. 0,3 MPa do 

styropianu             min. 0,1 MPa  

 Temperatura:    

 przygotowania zaprawy od           +5°C do +25°C  

 podłoża i otoczenia w trakcie prac        od +5°C do +25°C  

 Odporność na temperatury           od -20°C do +60°C  

 Gęstość zaprawy w stanie suchym         ok. 1,3 kg/dm3  

 Min. grubość warstwy zaprawy          2 mm  

 Max. grubość warstwy zaprawy          5 mm  

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.  

Płyty termoizolacyjne:  

- płyty ze styropianu ekspandowanego, mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy   

ograniczeniu do wysokości 25 m, powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz  do 11 

kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowane są zależnie od rodzaju podłoża, 

wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 

metodą łączoną.   

- zamówienie wymaga zastosowania płyt frezowanych ze styropianu EPS 031, o grubości 20 cm z tym, że 

na ościeżach należy zastosować płyty o grubości 3cm. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekspandowanego określa norma PN-EN 13163;  Łączniki mechaniczne:  

kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid, polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych  

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy służące do mocowania płyt 

izolacji termicznej o frezowanych krawędziach  

- zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierająca wypełniacze, masa 

nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 

systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego SSA 

1363SM o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

  

  

Zaprawy tynkarskie:  

- zaprawy akrylowe – gotowe zaprawy do wykonywania tynków  cienkowarstwowych.  Przewidziano 

zastosowanie zapraw barwionych fabrycznie Atlas Cermit typu N200 o numerach 0053, 0516, 0148 (lub 

inne lecz nie o gorszych parametrach)  

- zaprawy tynków mozaikowych – są stosowane jako dekoracyjne tynki cienkowarstwowe, czyli takie, które 

nakłada się w warstwach o grubości zawartego w masie kruszywa - zwykle od 1 do 3 mm. na spoiwach 

żywicznych. Tynk mozaikowy powinien być elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne oraz  

uszkodzenia mechaniczne, zmywalny. Przyjęto kolorystykę w kolorach o tonacjach ciemniejszych niż 

kolory zapraw barwionych ścian.    

 Wymagane uziarnienie – 2mm i faktura powierzchni - typu „baranek", a na ościeżach faktura gładka o 

odpowiednio drobnym uziarnieniu.   

Farby - farby elewacyjne silikatowe, stosowane uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych 

w kolorach zapraw tynkarskich typu Atlas Alkor S oznaczone numerami  0053, 0516 (lub inne lecz nie o 

gorszych parametrach)  

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

- profile cokołowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, służące do systemowego ukształtowania 

dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłożą za pomocą kołków rozporowych przy 

zastosowaniu podkładek lub listwy dystansowej w celu zamknięcia warstwy termoizolacji o wymaganej 

szerokości   

- narożniki   ochronne   -   elementy   z   aluminium   powleczone   siatką   służące   do zabezpieczania  

(wzmocnienia)  i  wyprofilowania  krawędzi  (narożników  budynków, ościeży) przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  
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- listwy krawędziowe - elementy z aluminium służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami 

(ościeżnice)  

- profile  dylatacyjne  -  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego  ,   służące  do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.  

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki służącej do wypełniania   

szczelin   dylatacyjnych,    połączeń   BSO   z   ościeżnicami,    obróbkami blacharskimi i innymi detalami 

elewacyjnymi.  

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej.  

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do kształtowania 

detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).  

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia),  

wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane warstwą zbrojącą i malowane.  

- podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane do montażu z BSO.  

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.  

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.   

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są:  

do wykonywania robót na wysokości - wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych;  

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, stosowane do 

mieszania zapraw i klejów budowlanych;  

- do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne , duże pojemniki do materiałów 

suchych i o konsystencji past;  

- do nakładania mas i zapraw - pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, szpachelki, kielnie,  łaty oraz 

do  podawania i  nakładania mechanicznego  (agregaty,  pistolety natryskowe)  

- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne, 

frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), pace z papierem ściernym.  

- do mocowania płyt izolacyjnych - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych)  

- do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe do ich nakładania, pace z tworzywa sztucznego do 

ich zacierania i modelowania powierzchni.  

- pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Ogólne warunki sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji. Materiały wchodzące w 

skład   

BSO,   należy transportować  zgodnie  z  wymaganiami producentów   materiałów,   aprobatą  techniczną, 

zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - część 

ogólna. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym systemie, który posiada Aprobaty Techniczne, 

ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności. Przed rozpoczęciem 

przygotowania podłoża należy:  

- dokonać próby odporności na ścieranie - poprzez ocenę stopnia zapylenia i osypywania się powierzchni;  

- dokonać próby odporności na skrobanie - poprzez wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 

za pomocą rylca;  

- dokonać próby zwilżenia - za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza;  
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- dokonać sprawdzenia równości - poprzez sprawdzenie wielkości odchyłek ściany; dokonać kontroli 

wytrzymania powierzchni - poprzez próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 

izolacyjnego.  

Zasady przygotowania podłoża.  

- zmyć podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia,  luźne cząstki materiału podłoża;  

- usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  warstw tynkarskich i dokonać niezbędnych 

uzupełnień.   

- usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża,   poprzez  wypełnienie ubytków zaprawą wyrównawczą;  

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia  

- zdemontować rynny i rury spustowe wód opadowych wraz z uchwytami, a następnie i wykonać nowe i 

włączyć je w istniejący system odprowadzania wód opadowych w razie potrzeby (aby zachować jednolity 

dystans od powierzchni ściany na całej długości rury) wprowadzić dodatkowe elementy (kolana, odsadzki 

itp.)  

- zdemontować parapety i inne obróbki blacharskie, a po wykonaniu kompletnych warstw 

termoizolacyjnych zamontować nowe elementy blacharskie o wymiarach dostosowanych do zwiększonej 

grubości ścian i innych docieplanych elementów ściennych.  

- zdemontować zwody ogromu wraz z uchwytami, a następnie po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej i 

wykończeniowej zamontować przewody na nowych uchwytach  

- zdemontować kratki wentylacyjne, a następnie po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej i wykończeniowej 

zamontować w licu zewnętrznym warstwy termoizolacyjnej kratki ze stali nierdzewnej.  

- zdemontować systemowe czerpnie wentylacji pomieszczeń, a następnie po wykonaniu warstwy 

termoizolacyjnej i wykończeniowej zamontować je ponownie w licu zewnętrznym warstwy 

termoizolacyjnej.  

- podłoże pod tynki mozaikowe musi być idealnie równe (idealnie równa i zatarta powierzchnia warstwy 

zbrojącej systemu BSO, a w razie konieczności szlifowana) i zagruntowane  

5.1. Wykonanie bezspoinowego systemu dociepleń.  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od + 5°C do +25°C, brak opadów,  silnego  

nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności powietrza).  Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon,  zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 

silnego wiatru.  Gruntowanie podłoża.  

Po przygotowaniu podłoża zgodnie z zaleceniami w p.1.2. należy zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz 

wymagań producenta sytemu BSO, należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię za pomocą 

pędzli malarskich.  

Montaż płyt izolacji termicznych.  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej  krawędzi i zamontować wzdłuż 

niej listwę cokołową (startową), 3 kołki rozporowe na l mb listwy, oraz po jednym w skrajnych otworach. 

Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami 

elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  

Nanieść zaprawę klejową na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 

placków (przynajmniej 8) i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa). Płyty   naklejać   

w   kierunku   poziomym   (pierwszy   rząd   na   listwie   cokołowej)   przy zastosowaniu wiązania (min.   15 

cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt wypełnienie ewentualnych 

szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po   związaniu   zaprawy   

klejącej,   płaszczyznę   płyt   izolacji   termicznej   zeszlifować   do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 

wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 godz. Po zakończeniu klejenia, należy wykonać mocowanie 

płyt izolacyjnych, łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 

grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (8 szt/m2). Po nawierceniu otworów 

umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie tak aby talerzyki kołków nie wystawały 

poza obrys płyty izolacyjnej.  

  

  

Wykonanie detali elewacji.  
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W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży   

okiennych   i   drzwiowych,   szczeliny   dylatacyjne,   styki   i   połączenia   -   przy zastosowaniu pasków 

cienkich płyt izolacji termicznej, narożników ochronnych, listew, profili dekoracyjnych, taśm i pasków siatki 

zbrojącej.  

Wykonanie warstwy zbrojącej.  

Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wykonać i zamontować wszystkie obróbki blacharskie: na 

gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewnętrzne.  

Z pasków siatki zbrojącej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 

okiennych i drzwiowych.  

Na powierzchni płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą zębatą warstwę zaprawy klejącej, o szerokości siatki a 

następnie nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy gładkiej siatkę zbrojącą, powierzchnia warstwy zbrojącej 

wygładzić tak, aby zatopiona w zaprawie klejącej siatka była całkowicie zakryta zaprawą.  

Zaprawa zbrojąca powinna być wtapiana pasami pionowymi z góry na dół, z zakładem ok. 10 cm, jedna na 

drugą. Nierówności zeszlifować papierem ściernym. Gruntowanie zaprawy zbrojącej.  

Zależnie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojącej nanieść środek gruntujący, w celu 

zwiększenia przyczepności wyprawy tynkarskiej. Montaż elementów dekoracyjnych.  

Elementy dekoracyjne zamontować (nakleić) na powierzchnię wykonanej zaprawy zbrojonej.                                                 

Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie uzupełniające.  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej i środka gruntującego ł 

wzmacniającego podłoże, (nie wcześniej niż 48 godz.) od jej wyschnięcia. Nanieść masę tynku 

cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 

dokumentacją projektową. Wszystkie odcięcia i przerwy technologiczne wykonać za pomocą taśm malarskich. 

Niedopuszczalne jest łączenie wyprawy tynkarskiej w sposób nieregularny zacierając świeży tynk na poprzedni 

już wyschnięty. Wyprawa tynkarska po ułożeniu powinna być zabezpieczona przed niepożądanym wpływem 

warunków technicznych.  

Rozplanowanie kolorystyki elewacji, wykonać dokonując oddzielenia kolorów, za pomocą taśm malarskich i do 

ich krawędzi nanosić barwną wyprawę tynkarską. Drobne uszkodzenia, szczególnie niedostępne miejsca, oraz 

ścianki osłonowe na balonach oraz płyty balkonowe od czoła i od spodu  malować dwukrotnie z jednym 

gruntowaniem farbą sylikatową w kolorze wyprawy (z zastrzeżeniem, że powierzchnie przeznaczone do 

malowania musi poprzedzać przygotowanie powierzchni, a gruntowanie zostanie przeprowadzone materiałem 

przeznaczonym do stosowania w przyjętym systemie). Farby należy nakładać za pomocą pędzli lub wałka 

malarskiego. Po całkowitym wyschnięciu powłoki malarskiej należy zamontować rury spustowe, obróbki 

blacharskie, oraz instalację odgromową i okratowania okienne. Warstwę tynku mozaikowego nakładać należy 

w dobrą pogodę, kiedy ani nie pada, ani nie wieje, a temperatura podłoża i otoczenia przez kolejne dwa dni i 

noce od nałożenia tynku będzie wynosiła około +15°C. Za zupełnie nieodpowiednią producenci uznają zwykle 

temperaturę poniżej 5°C i powyżej 25°C.   

Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu, dodatkowo uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na 

działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV.  

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.  

Wymaga się aby wszystkie użyte do budowy materiały posiadały atesty i były dopuszczone do stosowania w 

budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakości, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien 

obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez Producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postawieniami normy państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do Dziennika 

Budowy.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
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Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST.  

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 docieplanej (lub malowanej) powierzchni.  

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzeniu w naturze.  

8. Odbiór robót budowlanych.  

Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST.  

8.1. Odbiór robót.  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 

systemów ocieplenia ścian poprzez porównanie z wymaganiami  podanymi w pkt.   5  niniejszej   Specyfikacji,  

które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru. 

Według norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny mieścić się w następujących granicach:  

  

Kategoria 

tynku  

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i  

odchylenie krawędzi od  

linii prostej  

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku  

Odchylenie 

przecinających 

się płaszczyzn od 

kąta  

    
pionowego  poziomego  

  

Kat. III  nie większe niż 3 mm  nie większe niż 2  nie większe niż 3mm  nie większe niż 3  

-analogia  i w liczbie nie  mm na  1,0 m i  Na 1,0 m i ogółem  mm na 1,0 m  

  większej niż 3 na całej  ogółem nie więcej  nie więcej niż 6 mm    

  długości łaty kontrolnej  niż 4 mm na   na całej powierzchni    

  2,0 m  ścianach powyżej  między przegrodami    

    3,5 m wysokości  pionowymi     

Obowiązują także wymagania:  

-odchylenie   promieni  krzywizny  powierzchni  fasad,   wnęk  itp.   od   projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm;  

-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm, na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor oraz fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 

wypukłości i wklęsłości , możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  

9. Rozliczenie robót.  

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 

ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy   zamawiającym   a   wykonawcą  następuje   po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawą rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 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;  

10. Dokumenty odniesienia.  

10.1. Normy.  
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PN-B-20130 : 1997    Tworzywa sztuczne porowate.  

Płyty styropianowe palne i samogasnące.  

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze    styropianu  

  produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.  

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i  

określenia.   

Instrukcja ITB Nr 334/2002           Bezpoinowy system ocieplenia budynków.  

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 2016 z 2003 r. z 

późniejszymi zmianami).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.)  

- Wytyczne  wykonawstwa  ,  oceny i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem zewnętrznych  

zespolonych  systemów  ocieplenia  ścian -  Stowarzyszenie  na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 

2004 r.  

Instrukcja   ITB   nr   334/2002   Bezspoinowy   system   ocieplenia   ścian   zewnętrznych 

budynków, Warszawa 2002 r.  

ZUAT   15/V. 03/2003  Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu  jako   materiału   termoizolacyjnego   i   pocienianej   wyprawy   

elewacyjnej. Zalecenia   Udzielenia   Aprobat   Technicznych   ITB   Warszawa,    

Instytut   Techniki Budowlanej, 2003 r.  

ZUAT   l S/Y.Ol/l997  Tworzywowe łączniki  do mocowania termoizolacji.  Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 

1997 r. ZUAT   15/YIII. 07/2003   Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 

2000 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I, Budownictwo ogólne 

część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt l. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  

  

  

II.  Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej stropodachu granulatem z wełny 

mineralnej  

1.Przedmiot i zakres robót objętych ST  

  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i 

akustycznej granulatem z wełny mineralnej szklanej lub skalnej powierzchni poziomych w budynkach 

szpitalnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań 

dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne”   

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi 

ciepła z budynku.  

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w 

okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega 

natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
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Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się 

hałasu.  

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów  

  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów 

w poddaszach nieużytkowych powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE, albo  

– deklarację zgodności, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym  

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

2.2.Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej i akustycznej budynków powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Materiałem podstawowym przy wykonywaniu izolacji termicznej stropodachów w budynkach szpitalnych są 

granulaty (do wdmuchiwania w szczeliny lub trudno dostępne przestrzenie) z wełny mineralnej skalnej lub 

szklanej spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.  

2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji i izolacji akustycznej  

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i       

specyfikacji technicznej,  

– są właściwie oznakowane i opakowane,  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wełny mineralnej skalnej lub 

szklanej nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów.  

2. 4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych  

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem 

oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania wełny mineralnej należy układać na równym podłożu do 

wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan techniczny.  

  

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi  

  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   

3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 

dla brygad roboczych wykonujących izolację.  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wełny.  

3.2.1. Sprzęt techniczny i bhp  

1. Wiertarka udarowa.  

2. Młotek udarowy.  

3. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.  

4. Ubrania ochronne i robocze.  

5. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe.  

6. Kaski ochronne.  
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7. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 20 mm. 

8. Rękawice pyłoszczelne.  

  

4. Wymagania dotyczące transportu  

  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4. 2.Transport materiałów  

4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, 

ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 

wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.  

  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.2.Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę 

zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji przetargowej, ze stanem faktycznym. W 

trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ konstrukcji dachu w 

poddaszu nieużytkowym.  

5. 3.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów i stropów w poddaszach nieużytkowych z 

wełny mineralnej  

Termoizolacja z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące wymagania:  

5.3.1. Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (ds) wynosząca   

         20cm.   

5.3.2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków.  

5.3.3. Maksymalna wilgotność wełny może wynosić nie więcej niż 2%.  

5.3.4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.  

5.3.5. Granulat z wełny mineralnej musi posiadać ważną aprobatę techniczną oraz atest higieniczny i             

świadectwo orzekające o niepalności  

5.3.6. Wentylację przestrzeni ponad granulatem należy zapewnić poprzez zamontowanie systemowych 

kominków wentylacyjnych z podstawami dachowymi Ø 110mm w ilości 1 szt/m2 powierzchni dachu  

  

6. Kontrola jakości robót  

  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.2.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych 

i stropów poddaszy nieużytkowych  

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w 

dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.  

6.2.1. Badania materiałów  

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi.  

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni  

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej,  
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b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym.  

Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane 

przez inspektora nadzoru.  

6.3.Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta 

granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.  

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w 

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność wełny i warunki mikroklimatyczne (temperatura, 

wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną.  

  

Przed zakryciem należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 

a) grubości,  

b) gęstości,  

c) równomierności ułożenia,  

d) wilgotności.  

  

  

Tabela 1. Poziom i klasy tolerancji grubości  

Poziom lub klasa  Toler ancja  

T1  -5% lub -5 mma)  przekroczenie dopuszczalne  

T2  -5% lub -5 mma)  +15% lub *15 mmb)  

T3  -3% lub -3 mma)  +10% lub *10 mmb)  

T4  -3% lub -3 mma)  +5% lub *5 mmb)  

T5  -1% lub -1 mma)  +3 mm  

T6  -5% lub -1 mm a)  +15% lub *3 mmb)  

T7  0  +10% lub *2 mmb)  

a) Ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję                     b) Ta wartość, która daje liczbowo 

mniejszą tolerancję   

  

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostępnych 

przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a 

następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) 

i akceptowane przez inspektora nadzoru. 6.4.Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z  

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, – 

prawidłowości wykonania termoizolacji , zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 

ST.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

  



  44 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

  

7. 1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  7.2.Szczegółowe 

zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów wentylowanych i stropów w 

poddaszach użytkowych z granulowanej wełny mineralnej  

Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych określonej grubości oblicza 

się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,1 m2. Wymiary powierzchni 

przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej 

powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2.  

  

8. Sposób odbioru robót  

  

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Termoizolacje stropodachów wentylowanych i przestrzeni w poddaszach nieużytkowych z wełny mineralnej 

są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się 

sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 

6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 

można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

był negatywny, to kontrolowany zakres prac  

termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje.  

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 

przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile są 

prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,  

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

− instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji,  

− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz,  

− dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych.  
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego 

przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego powinna być odebrana, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania termoizolacji 

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić ją ponownie do odbioru,  

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości termoizolacji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 

wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:  

– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,  

– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną,  

– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza nieużytkowego, – nazwę 

firmy wykonującej ocieplenie,  

– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),  

– średnią gęstość wełny mineralnej (kg/m3),  

– wilgotność wełny mineralnej,  

– datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., – ocenę wyników badań,  

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru 

budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą.  

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny 

wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.  

„Odbiór ostateczny (końcowy)”. Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się 

na stropach w poddaszach nieużytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocą 

miernika laserowego lub pręta zwilżonego smarem bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów 

wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych 

przestrzeniach stropodachów wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej 

również w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 

w wykonanych robotach termoizolacyjnych.  
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9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i 

prac towarzyszących  

  

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”   

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane według zasad określonych w umowie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych 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 termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieużytkowym bądź 

kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym ustawienie maszyn lub 

agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek z granulatem, wciągnięcie węży 

elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe lub dach,  

– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp, przygotowania się do pracy,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót, – 

sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji, ze 

stanem faktycznym,  

– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych,  

– wycięcie otworów techniczno-montażowych,  

– sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania nadmuchu,  

– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie izolowanego podłoża i 

usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu,  

– zabezpieczenie przed zalaniem otworów technologiczno-montażowych,  

– wdmuchiwanie granulatu,  

– zaślepienie otworów technologicznych płytami z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie – 

zamontowanie elementów wentylacyjnych,  

– uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych i przy 

kominkach wentylacyjnych,  

– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót termoizolacyjnych, – 

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru – 

likwidację stanowiska roboczego.  

  

  

  

10.Dokumenty odniesienia  

  

10.1.Normy  

PN-EN ISO 6946:2004    Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i                                         współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-

EN ISO 10456:2004  Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania                                         

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.  

PN-EN 12524:2003         Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.  

                                        Tabelaryczne wartości obliczeniowe.  
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PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła                                         

przez przenikanie. Metoda obliczania.  

PN-EN ISO 13788:2003  Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów  

                                        budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni                                         

wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności                                         

powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. PN-EN ISO 717-2:1999  

Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i                                         

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od                                         

dźwięków uderzeniowych.  

PN-EN 13162:2002         Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny                                         

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

10.2.Ustawy  

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

                poz. 881).  

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.  

                2087).  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  

                późn. zmianami).  

– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych                 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).  

10.3.Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego                 zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i                 odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  

                 Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika                 budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego                dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,                poz. 953 z późniejszymi 

zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów                deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich                znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 

poz. 2041).  

  

  

  

III. Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej stropodachu styropapą 

 

1. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej styropianem 
dachów nad blokiem operacyjnym w budynkach szpitala. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów. 

 

2. Materiały 
 
2.1. Docieplenie stropodachu styropapą 
- płyty styropianowe EPS 100 / grubości 25 cm, laminowane jednostronnie papą podkładową G200 S4 
- wymiary ( dług./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150. 
- współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] :0.039 
- chłonność wody po 24h[%] : 0.27 
- temperatura użytkowania [°C] : do +80 
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- palność: samogasnące 
-wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa]:powyżej 300  
-mocowanie do podłoża: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi, łącznikami 
mechanicznymi 
2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 
Świadectwa ITB nr 974/93 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 
-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu PYE PV 250 S50. 
Zakres dotyczący robót remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyżej należy zrealizować zgodnie z 
załączonym przedmiarem robót, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowiązującymi przepisami. 
2.3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 
a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/ małą gęstością objętościową 
c/ małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
d/ duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/ odporność na wpływy biologiczne 
f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych 
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 
obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową 

 

3. Sprzęt 
 
Do robót montażowych może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.1 Wymagania ogólne. 
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności : 
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów 
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów 
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa 
niż +5 st. C. zapewnia to odpowiednie warunki wiązania termicznej. 
5.1.2.Układanie na powierzchni dachu styropapy i papy termozgrzewalnej 
Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym typ PWS przeznaczone są do szeroko pojętej izolacji 
termicznej dachów. Płyty wykonane są w następującym układzie warstwowym: papa podkładowa, przyklejona 
do styropianu jednostronnie laminowanego papą. 
Płyty PWS powinny być układane na niepalnych podłożach układane na istniejących pokryciach 
papowych. Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. Przed mocowaniem płyt do 
podłoża należy podłoże zagruntować odpowiednią masą asfaltową np. asfaltową emulsją anionową. 
Wykonanie pokryć należy rozpocząć od najniższego punktu dachu. 
Układanie papy termozgrzewalnej 
Układając papy należy rozwijać je na całej długości dbając aby były one ułożone prosto a krawędzie 
sąsiednich rolek były równoległe, następnie należy zwinąć papę ponownie od końca do środka. 
W następnej kolejności następuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym płomień powinien dotykać papy, 
ale nie może jej przegrzewać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbrojenia. 
Płomień palnika powinien być przesuwany po powierzchni papy i podłoża nagrzewając powierzchnie 
równomiernie, jednocześnie rozwijając rolkę papy zwracając szczególna uwagę na złącze z poprzednio 
ułożoną papą. 
Nie należy wykonywać poszczególnych złącz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem spływu wody. 
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Połączenia arkuszy należy starannie zgrzewać a krawędzie wyrównywać rozgrzaną kielnią 
o zaokrąglonej krawędzi tworząc szczelne połączenie obu warstw pap. 
Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejane do siebie na całej powierzchni. 
Pokrycie papowe powinno być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach w których 
wykonano dylatacje dachu. 
Wszystkie wykończenia i detale muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Aby ułatwić spływ wody deszczowej należy zachować spadek wielkości nie niższej niż 2% zwłaszcza 
w miejscach gdzie mogą występować zastoiska wody. 
Wszystkie połączenia pokrycia z elementami wychodzącymi z powierzchni dachu powinno być 
wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody pod pokrycie. Połączenia wzdłużne 
wymagają zakładki o szerokości 10 cm z tolerancją +/- 1 cm, natomiast połączenia czołowe należy 
wykonywać na zakładkę szerokości 15 cm z tolerancją +/- 1 cm. 
Nie należy wykorzystywać do pokrycia odcinków papy (resztek) krótszych niż 1,5 m, chyba, że wynika 
to z układu dachu. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy 
termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę 
poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana opaską z blachy ocynkowanej na kołki do 
danego elementu, należy wpuścić opaskę w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 
Po dokładnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym należy dodatkowo uszczelnić kitem trwale 
plastycznym połączenie papy z obróbką. 

 

6. Kontrola jakości. 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
6.1 Badania. 
Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość : 
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano 
uzupełnienia napraw w zakresie koniecznym 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość spoin 
- osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych 
- równość powierzchni należy przyjąć : 
· Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm na łacie kontrolnej długości 
2,00m. 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
- sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów przed ułożeniem styropapy 
- sprawdzenie przyklejenia styropapy do podłoża 
- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy 
- sprawdzenie jakości materiałów ( atesty, aprobaty techniczne ) 
- Badanie prawidłowości i dokładności wykonania ( szczelności pokrycia ) 
Wszystkie prace przewidziane w dokumentacji i nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do 
wykonania muszą być wykonane. 
Wszystkie prace budowlane musza być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
7.1 Sposób obmiaru robót. 
Ułożenie styropapy oraz papy termozgrzewalnej w m2 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej, oraz niezbędnymi, 
wymaganymi obróbkami. 
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10. Przepisy związane . 
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. 

 

 

          IV.OBRÓBKI BLACHARSKIE   

  

1. Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na:  

Wymianie i remoncie obróbek blacharskich i rur spustowych wynikających w prowadzonych równolegle 

robót elewacyjnych ścian zewnętrznych.   

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót składających się na:  

1) demontaż obróbek blacharskich dachu i rur spustowych;  

2) demontaż podokienników z blachy  

3) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej   

4) montaż nowych elementów rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej  

5) montaż nowych podokienników z blachy tytanowo cynkowej  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

       1.4.1. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

       1.4.1.1. Blacha tytanowo cynkowa  

        Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha tytanowo cynkowa        

o grubości 0,7mm, o powłoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niż 275 g/m2).  

       1.4.1.2. Rury spustowe.  

Do konstrukcji oprzewodowania powinna być stosowana blacha tytanowo cynkowa  gr. 1,0 mm o powłoce 

z cynku z wykwitem nie mniejszej niL 275 g/m2). Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm 

lub mieć atesty.  

1.4.1.3. Łączniki.  

Łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i mocowania: żabki i łapki (z blachy tytanowo cynkowej), 

języki blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego miękkiego Fi.1,5-

2,0mm, gwoździe blacharskie ocynkowane. Spoiwo cynowo-ołowiowe do lutowania, zawierające 

min.40% cyny. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty.  

  

2. Materiały.  

2.1 Źródła uzyskania materiałów.  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące 

zamawianych materiałów stosowanych do wykonania pokryć dachowych, które powinny mieć: - aprobaty 

Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polska Normą,  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm.  

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, gatunek, nr partii. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymogom zawartym w 
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normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

  

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

wykorzystuje się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez 

producenta. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca składowania materiałów będą 

znajdowały się na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru.  

  

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja szczegółowej specyfikacji technicznej przewiduje możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wymieniany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.  

  

2.5 Rodzaje materiałów:  

Do realizacji zadania przewiduje się użycie:  

- zestaw rusztowań z kompletnym wyposażeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciąg  

- materiałów do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, 

- blacha stalowa tytanowo cynkowa,  

- papa termozgrzewalna podkładowa, - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, - 

rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej.  

3. Sprzęt  

3.1. młotek ślusarski 0,5 kg;  

3.2. młotek dekarski;  

3.3. poziomica 1,0 m;  

  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu;  wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów;   

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

dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych;  przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych; środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy; 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Demontaż obróbek blacharskich;  

Rozbiórce podlegają następujące elementy:  

   1)podokienniki zewnętrzne - wymiana na obiekcie z uwagi na realizowane jednocześnie remont elewacji, 

zdemontowana blacha nie nadaje się do ponownego użycia;  
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2) rury spustowe - wymiana z uwagi na realizowane jednocześnie remont ścian zewnętrznych; 

rury spustowe istniejące przeznaczone do demontażu wraz z uchwytami,   

3) obróbki blacharskie - zdemontowana blacha nie nadaje się do ponownego użytku; 5.2. 

Zamocowanie uchwytów i rur spustowych; 1) rury spustowe z blachy j.w.  

2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rurwiększej niż 

10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m  nie powinno być większe niż 

3 mm;  

3) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych rozstawionych w 

odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki i 

gzymsy;  

  

6. Kontrola jakości robót  

  

W trakcie wykonywania wymiany i remontu obróbek blacharskich oraz orynnowania powinien być 

wykonywany na bieżąco nadzór kierownika budowy lub robót oraz nadzór inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku zajścia konieczności wyjaśnienia problemów wykonawczych z 

projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.  

  

7. Obmiar robót  

  

7.1. Demontaż i montaż obróbek blacharskich z blachy płaskiej - podaje się w m2; 

7.2. Demontaż i montaż rynien i rur spustowych - podaje się w m;  

  

8. Odbiór robót  

8.1. Przedmiotem odbioru będą poszczególne fazy robót,  

1) demontaż obróbek i przygotowanie podłoża,  

2) wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich,  

8.2. Poszczególne fazy robót zanikających zostaną odebrane przez inspektora nadzoru, co zostanie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy,  

8.3. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, dokonany zostanie 

odbiór końcowy robót i zostanie sporządzony protokół odbioru.  

8.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót jest 

zobowiązany do ich usunięcia.  

  

  

  

  

9. Podstawa płatności  

  

9.1. Wycena robót obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót tymczasowych i prac 

towarzyszących  

1) montaż i demontaż. ewentualnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń  

2) wywóz gruzu i odpadów uzyskanych z rozbiórki do właściwego miejsca przeznaczonego na odpady; 

3) sprzątnięcie terenu wokół budynku po wykonanej pracy;  

9.2. Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót podstawowych  

zgodnie z pkt. 7, oraz robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z pkt. 9.1.  

  

  

  

   

  

                                                                OPRACOWAŁ:  

  

                                                                          


