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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                         ST-00.00 – Wymagania ogólne 

 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 

zadania „OCIEPLENIE DRUGIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU WARSZTATÓW” 

który obejmuje :  

 rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych zbrojonych – schody betonowe, 

 rozebranie elementów betonowych niezbrojonych - opaska betonowa, 

 rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

 obicie tynków zewnętrznych -skucie cokołu z lastryko, 

 wymiana rynien i rur spustowych,  

 wykonanie obróbek blacharskich, pas nadrynnowy, fartu kominowy, 

 wykonanie parapetów zewnętrznych, 

 wymianę stolarki okiennej,  

 wykonanie ocieplenia metodę lekką-mokrą, 

 wykonanie izolacji pionowej, 

 wykonanie i malowanie krat, 

 wykonanie cokolika z płytek klinkierowych, 

 wykonanie opaski z kostki brukowej, 

 układanie płytek, 

 wykonanie instalacji odgromowej, 

 wymiana opraw oświetlenia. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja techniczna ( ST ) – cz. ogólna,  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 i prostych robót i konstrukcji drugorzędnych ( o 

niewielkim znaczeniu ), dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ).  

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. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji,  

1.4.5. 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, 

1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

1.4.9. dokumentacja 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 książką obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu, 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi,  

1.4.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

1.4.12. 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, wprowadzony do 

obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową,  

1.4.13. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (  Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. 

zm. ),  

1.4.14. obszar 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,  

1.4.15. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.16. materiałach – należy przez 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. 

1.4.17. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.18. 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, 

1.4.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej, 

1.4.20. część 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, 

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

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.4.22. 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 robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.23. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane, 

1.4.24. 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,  

1.4.25. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

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

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót, 

1.4.27. 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.  

 

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, poda lokalizację i współrzędne punktów odniesienia, przekaże dziennik 

budowy ( jeśli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i 

dokumenty, zgodnie 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 umowie. 

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, 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. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 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 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 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 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 przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy – wymagany odpowiednimi przepisami – w 

wykorzystywanych pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i 

towarzyszących oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdów. 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 kontraktowych robót albo wywołanym w innych 

działaniach przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i innych obiektów 

zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzących w zakres projektowanego 

demontażu lub rozbiórki. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych elementów 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 

straty spowodowane przez jego działania, które doprowadzą do uszkodzenia ww. elementów i 

za straty dalsze, będące konsekwencją tych uszkodzeń.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruzu, materiałów rozbiórkowych, materiałów wykonawczych i wyposażenia na i 

z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) 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 

realizowanej przez siebie lub innego Wykonawcę w obrębie terenu budowy ( i w jego 

otoczeniu )  a wykonawca niniejszego kontraktu 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.  

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 końcowego 

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.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  



 

 

2. Materiały.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 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 podstawowe materiały spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. Pozostałe 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 których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 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 materiał będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 

różnych 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 wykonanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien spełniać 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 lub innych parametrów technicznych 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. Wykonawca jest odpowiedzialny za :  

- prowadzenie robót zgodnie z umową ( kontraktem ), oraz  

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

- zgodność z dokumentami przetargową, wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru,  

5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.1.2. Decyzję 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. 

5.1.3. 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. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

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 

dokumentacją projektową i SST.  

6.2. 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. 

6.3. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego 

zaaprobowanych. 

 



6.4. 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. Dla 

umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy  i producenta materiałów. 

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 

pokryje Wykonawca. 

6.5. 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 -1998 r. ( Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą,  

- 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 których 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. 

6.6. Dokumenty budowy.  

[ 1 ] Dziennik budowy.  

 Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym dokumentem 

urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.    

[ 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.  

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne. 



 

[ 3 ] Dokumenty potwierdzające jakość materiałów.  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

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

uzgodnionej z Inspektorem formie.  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 lub zgłoszenie na budowę  

b)    protokoły przekazania terenu budowy,  

c)    umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)    protokoły odbioru robót,  

e)    protokoły z narad i ustaleń,  

f)       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. 

 Wszystkie 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, 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.  

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 przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do 

celu płatności na rzecz Wykonawcy wg ustaleń zawartych w umowie.  

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje się. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

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

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 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 technicznym w całym okresie trwania robót.  

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 częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ),  

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

e) 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 dokonywany 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 robó t. 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 pismem do 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, 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. 

 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 wykonywania robót,  

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) ew. dziennik budowy i książki obmiarów  - jeśli były wymagane ( oryginały ),  

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST, 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa ( zgodnie z SST i PZJ ),  

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.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu 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 po upływie okresu rękojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

”Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

9. Podstawa płatności.   

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 ). 

 

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Oprawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, 

poz.177),  

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

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, 

poz.1229 ),  



- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. 

zm. ),  

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

późn. zm.),  

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

poz.2086 ),  

10.2. Rozporządzenia.  

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – 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 2002r. – 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 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( 

Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .  

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 r). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BEZSPOINOWE SYSTEMY 

OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

kod CPV 45450000-6 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót „OCIEPLENIE DRUGIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU 

WARSZTAÓW”- bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO)  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest 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 prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego 

systemu ociepleniowego (BSO) z wyprawą elewacyjną z tynków silikonowych na ścianach 

oraz płytek klinkierowych na cokole budynku, wykonywanych na zewnętrznych 

powierzchniach ścian (przegród) budynków poddanych termomodernizacji. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 

wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie 

zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 

się minimum z następujących składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

- materiału do izolacji cieplnej, 

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

warstwa zawiera zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. 

podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem silikonowym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

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

składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 

im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 

podłoża. 

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 

podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 



materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki 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 o gramaturze min. 160 g/m2. Zbrojenie - określone materiały systemu 

osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. 

Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatkimetalowe. 

Warstwa wykończeniowa - określony materiał silikonowy, tworzący jego wierzchnią 

warstwę. 

Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Farba silikonowa – gotowa do użycia, paroprzepuszczalna i hydrofobowa, uniwersalna farba 

o podwyższonej odporności na zabrudzenia, do stosowania na zewnątrz budynku jako 

powłoka malarska  

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

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą 

do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 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 z późno zmianami), 

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późno zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 

wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 

przedmiotu zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

"Wymagania ogólne ". 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 



członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez  zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany". 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 

poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 

przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje 2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu. 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy użyć bezspoinowy system ocieplenia np. firmy 

Bolix(lub jemu odpowiadający- równoważny), bazujący na płytach styropianowych EPS 70-

031 (λ ≤ 0,031 W/mK). Zamawiający wymaga, aby materiały zastosowane do docieplenia 

ścian były zakupione w ramach jednego systemu (grunty, kleje, masy szpachlowe, zaprawy i 

tynk cienkowarstwowy). 

Podstawowa grubość warstwy izolacyjnej wynosi 15 cm. 

W strefie cokołowej i poniżej terenu zaplanowano ocieplenie płytami termoizolacyjnymi gr. 

12 cm ścian, a także zabezpieczenie ich cokołem z klinkieru. 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 

roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 

przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 

zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 

bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, do 

klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 

(styropian, wełnamineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 

niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej 

(np.: Baumit ProContact lub równoważna – przepuszczająca parę wodną). 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne – przy ocieplaniu ścian kondygnacji nadziemnych należy 

zastosować płyty styropianowe typu Fasada, spełniające następujące wymagania: 

 klasyfikacji reakcji na ogień E; 

 wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, co najmniej100 

kPa, co odpowiada oznaczeniu TR 100 w kodzie normowym; 

 zwarta struktura; 

 wymiary powierzchniowe nie większe niż 600 x 1200 mm; 

 powierzchnie szorstkie; 

 krawędzie proste, bez wyszczerbień; 

 sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów 

dociepleń; 

 bokach profilowanych na pióro i wpust. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 

13163.  

2.2.4. Łączniki mechaniczne 



- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, z rdzeniem metalowym. Wyposażone są w 

talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 

mostków termicznych (wymagana ilość kołków – 4 szt./m2); 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej, 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.: Baumit 

ProContact lub równoważna – przepuszczająca parę wodną), zawierająca wypełniacze (także 

włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka 

zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 160 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą (nie dopuszcza się stosowania siatki 

polipropylenowej). 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie: 

- tynk silikonowy - Gotowy do użycia silikonowy tynk cienkowarstwowy na bazie żywic 

silikonowych o strukturze rowkowej lub drapanej do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 

grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy ("kornik", żłobiony). 

Zaprojektowano tynk silikonowy o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm – 2mm. 

- tynk mozaikowy - akrylowa, mozaikowa masa tynkarska do nakładania ręcznego. Służy do 

wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na 

zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera starannie dobrane kompozycje sztucznego grysu 

nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej odporności na 

uszkodzenia mechaniczne jest szczególnie polecana do wykonywania cokołów, pilastrów 

i gzymsów oraz "lamperii" np. na klatkach schodowych. 

2.2.8. Masy bitumiczne: 

Do przyklejania płyt styropianowych EPS i XPS poniżej terenu należy stosować masy 

bitumiczne dyspersyjne (wodorozcieńczalne) bez rozpuszczalników. Przed przyklejeniem płyt 

termomodernizacyjnych należy oczyszczone podłoże pokryć hydroizolacyjną masą asfaltowo   

kauczukową np. Dysperbit (lub jej odpowiadającą). 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

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

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, taśmy uszczelniające rozprężne taśmy 

z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 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 pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

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

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 



Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 

elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 

wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 

Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, 

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 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 oraz karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 4 - Pakowanie, 

przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem 

i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 

warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" . 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 

do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 

(silosy, opakowania typu "big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 



3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 

(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 

pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 

pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi –szlifierki 

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

(boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 

narzędzia 

do modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie 

itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 

jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 

jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 

ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

 wykonać rozbiórkę parapetów zewnętrznych i zadaszenia, 

 wykonać wszystkie roboty przygotowawcze, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy 

i ubytki, 

 wykonać montaż (wymiany) stolarki okiennej  

 wykonać przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do 

wykonania BSO, 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 

wszystkim tynki zewnętrzne, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji, 

 czyszczenie i malowanie krat kraty. 

 zdemontować rynny i rury spustowe, elementy oświetlenia zewnętrznego i zwody 

pionowe instalacji odgromowej. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 



Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 

czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie - 

ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości 

wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba odporności na 

skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 

zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 

pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 

płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 

rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 

tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych 

w pkt. 10.1. niniejszej SST. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 

materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 

wyschnięcia, 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 

się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie 

stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw, ciśnieniowa) 

należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 

wypełnić zaprawą wyrównawczą, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 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 wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 

powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 

danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 

zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na 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 klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 

podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - 

punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do 

zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 

poprzez ścisłe ułożenie płyt i 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 godziny po zakończeniu 

klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 

mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 

izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2 ) -od rodzaju izolacji 

termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 

następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku 

i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 

izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 

i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 

zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 

kolejności ewentualna siatka pancerna. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić – siatka 

zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynk cienkowarstwowy silikonowy o fakturze „baranka”. 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 

(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacji 

projektowej. Zaprojektowano wykończeniem ścian cienkowarstwowym tynkiem silikonowym 

gr.1,5-2,0 mm baranek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 

2.2. niniejszej ST. 



6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 

5.4. niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 

etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 

szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 

to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 

szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i 

połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub 

do l mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 

systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 

połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

 malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, 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, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 -prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 

dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 

potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 

użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych. 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 

elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania 

producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 

10.1., a także 



"Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r. 

M.in. zgodnie z treścią "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" 

dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 

cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10 100 "Roboty tynkowe.  

 
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 

przewidzianego w 

dokumentacji 

  Pionowego Poziomego  

III Nie większe niż 
3mm i w liczbie 

nie większej niż 
3 na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2 

mm na 1m i 

ogółem nie 

więcej niż 4mm 

w do 3,5m 

wysokości oraz 

nie więcej niż 6 

mm na 

powierzchni  

powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 

ogółem nie 

więcej niż 6mm 

na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

 

Obowiązują także wymagania: 

 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powijmy 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 i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 

powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle  

rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 

wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 

od 1m, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 

obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 

krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz 

z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 

warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 



Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 

następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy 

określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich 

wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy 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 wprowadzanymi w trakcie 

wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzanych robót, 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, 

 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porównać 

je z wymaganiami podanymi  szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, 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 roboty ociepleniowe nie powinny zostać 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedna z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie da odbioru, 



 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, 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 do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać 

je 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: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

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 ocieplenia 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 oceny 

wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny 

(końcowy)". 

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 ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności: 

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. 

Podstawę 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. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

ociepleniowe uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 



 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 

materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji 

termicznej, 

  gruntowanie podłoża, 

  przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą 

profilimocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu 

projektu robót ociepleniowych, 

 naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 

ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, 

ochronnych,brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na 

narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 

ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem 

powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych 

prac, gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu płaszczyzn kolorystycznych), 

 tynki, okładziny, 

 malowanie zabezpieczeń stolarki, 

 wykonanie instalacji odgromowej i zabezpieczenie przed korozja  

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.l.Normy 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 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. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-I0020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-I0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczków z betonów komórkowych. Wymagania badania 



przy odbiorze. 

PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 

z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 

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

30 kwietnia 2004 r.), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z późn. zmianami). 

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

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 

2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, 

poz. 690 z późno zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 

Ociepleń, Warszawa 2004r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r. 

- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 

2003r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 

06.09.2002r. 

- 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, ITB 2003 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 



Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). 

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45320000-6 

SST-02.00 Roboty hydroizolacyjne 

 

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  izolacją pionową ścian od zewnątrz budynku warsztatów szkolnych 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót: 

 czyszczenie szczotkami murów fundamentowych, 

 uszczelnienie od zewnątrz ścian fundamentowych – gruntowanie muru bez 

hydroizolacji, 

 uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru ze starymi  

hydroizolacjami bitumicznymi, 

 wykonanie hydroizolacji emulsją polimerowo-bitumiczną, 

 

1.4 Określenia podstawowe: 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 

(układów). 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z 

gruntem przed wilgocią izolacja pionowa ścian - chroni ściany fundamentowych przed 

wilgocią, wodą opadową i gruntową. 

izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, 

asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub 

urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być: 

 -przeciwwilgociowe, 

 -paroochronne, 

 -wodoszczelne. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w 

celu zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową. Izolacje paroochronne 

wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują znaczne 

różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. Izolacje wodoszczelne wykonuje 

się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na zalewanie wodą. 

 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i 

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inwestora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 

higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania hydroizolacji muszą 

posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 

2.1 Preparat gruntujący: 

Płynny  koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelniania  i renowacji 

budowli. Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw 

wilgoci podciąganej kapilarnie. Mocno chłonące podłoża należy zwilżyć wodą zgodnie  z 

dokumentacją techniczną.  

DANE TECHNICZNE:  

 gęstość: ok. 1,15 g/cm3  

 odczyn pH: ok. 11. 

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:  

 przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości),  

 nasiąkliwość powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5, 

 wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa), 

 czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą,  

 preparat natryskiwany lub kładziony pędzlem. 

 

2.2 Szlam uszczelniający (warstwa szczepna): 

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. Środek o wysokiej odporności na 

siarczany, normalnie wiążący. Używany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej 

nakładanej pędzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka 

odporność mechaniczna.   

Dane techniczne:  

 Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku  

 Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %  

 Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut  

 Temperatura stosowania: +5°C do +30°C  

 Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania  

 Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5  

 Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200  

 Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa  

 Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa  

 Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.  

 

2.3 Elastyczny szlam uszczelniający:   



Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy szczepnej na starych nie do końca 

usuniętych powłokach bitumicznych. Nakładany metodą szpachlowania, cienką warstwę na 

całej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.   

 

2.4 Zaprawa uszczelniająca: 

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, 

zawierająca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne. 

Dane techniczne: 

 Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 

 Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 

 Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 

 Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 

 Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 

 Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 

 Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 

Mpa) 

 Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

 Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 100 

 Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa 

 Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa 

 Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 

 

2.5 Hydroizolacja ściany zewnętrznej: 

Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod 

ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na 

wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 

48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po  

utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna 

na glony i sól rozmrażającą.  

Uszczelnienie  dwuskładnikowe:  

Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa  

Składnik B — Proszek reakcyjny  

Właściwości produktu:  

Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3 

Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny  

Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3  

Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  -6 mm świeżo nałożonej warstwyok. 4,6 mm warstwa 

wyschnięta 

 

2.6 Woda 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować 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. 

 

3. SPRZĘT 



Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt  i narzędzia:  

 do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 

druciane, myjka wysokociśnieniowa.  

 do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka 

z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z 

zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,  

 do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 

szczotka, pędzel,  

 do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów 

uszczelniających): szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać 

maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych  

 

4. TRANSPORT 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić 

dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić 

przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także 

wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem.  

Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności 

produktu.  

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 

przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej  przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny 

wody.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 

instrukcjach technicznych oraz normach i normatywach obowiązujących dla systemu 

zabezpieczeń elementów budynku opartego na krzemianowaniu. 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych 

materiałach ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli np. 

na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki 

ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być czyste 

i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. 

Podłoże powinno być po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo 

wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było spoinowane na pełną spoinę i 

równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy 

odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W 

przypadku bardzo nierównych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża 

jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. „rapówki". Narożniki zewnętrzne i 

ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być fazowane.   

5.2 Wykonanie robót 

Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie 

szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą 



cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej przemurować cegłą 

klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. 

Uszczelnienie muru należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i 

zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść 

grunt do krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść 

mineralny szlam uszczelniający przeciw wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierającej. 

Kolejno wykonać pokrycie mineralnym szlamem uszczelniającym oraz podwójnie 

bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami 

sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubo powłokową hydro-izolację gr. ok. 3,2mm.  

5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Preparat gruntujący jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 

krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako 

drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:  

 chronić przed dziećmi  

 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  

 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć  porady 

lekarza  

 nosić okulary lub ochronę twarzy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie z  

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  norm 

polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. System 

uszczelniania i renowacji w przyjętej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej 

wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu 

nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów 

ale  również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych 

warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji 

itp. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym 

celu koniecznym jest spełnienie następujących warunków:  

 posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  

 posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych 

warstw przewidzianych systemem,  

 posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw 

układanych na ścianie (również tynków),  

dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  

 Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać 

normom  i być wpisane w dziennik budowy,  

 należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i 

ich wymaganymi parametrami.  

 

6.2 Badania laboratoryjne  



Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 

zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 

koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 

budowy.  

6.3Badania jakości robót w czas ibudowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem 

powłoki hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni. 

Każdorazowo należy wyliczyć warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia 

materiałów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9. PŁATNOŚĆ 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z 

ustaleniami umowy. 

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

dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

 -określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 -ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  

- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  

- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  

- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  

- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  

- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  



- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

- Aprobaty techniczne 

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – 

 CPV 45100000-8 

SST-01.00 Roboty ziemne i nawierzchniowe 

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych i nawierzchniowych związanych z ocieleniem drugiego skrzydła budynku 

warsztatów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W  zakres  tych  robót  wchodzą: 

- demontaż opaski betonowej 

- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 8cm, 

- wbudowanie krawężników i obrzeży trawnikowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Budowla   ziemna   -  budowla   wykonana  gruncie   spełniająca  warunki   stateczności i 

odwodnienia. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą w fazie produkcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką 

budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Betonowa kostka brukowa  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest 

posiadanie aprobaty technicznej  w zakresie: 

a) wyglądu zewnętrznego: 

- struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, 

- powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa, krawędzie kostek również 

powinny być proste i równe, 

- wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

b) kształtów, wymiarów i koloru: 

- tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości +/- 3 mm, na szerokości +/- 3 mm, na grubości 

+/- 5 mm. 

c) cech fizykochemicznych wg  PN-88/B-06250 

- wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

-  nasiąkliwość  - max. 5%,  

-odporność na zamrażanie po 50 cyklach : 

pęknięcia próbki - brak,  

strata masy - max. 5%,  

obniżenie wytrzymałości na ściskanie - max. 20%,  

ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02  max 4mm 

Kształt  kostki Wykonawca, przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z Inwestorem 

 

2.2 Zasady  wykorzystania  gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do 

wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 

będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione 

przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki 

wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie 

na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie .  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności.  



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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  

Narzędzia: młotki, przecinaki, kilofy, młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, 

szlifierki, wózki i taczki. Sprzęt i środki transportowe: sprężarki spalinowe, samochody-

wywrotki, ładowarka.  

Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi 

brukarskich.  

Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być 

zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.  

4. TRANSPORT. 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed wysypaniem. Przewożona kostka powinna być w czasie transportu 

chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe ułożenie (na płask) i zabezpieczona przed 

możliwością przesuwania się.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 

przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegać 

na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, oraz umieszczeniu napisów 

informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zawiezie wstępu na przedmiotowy teren 

osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  Każdemu z pracowników należy ściśle 

wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy powinni znać przepisy 

bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  

a)roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe 

pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne. Ze względu na 

czynny obiekt w którym mieści się przychodnia weterynaryjna istnieje konieczność wywozu 

materiału uzyskanego z rozbiórek elementów betonowych bez zbędnego magazynowania go 

w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to głównie rozbiórki elementów betonowych.  

b)roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu 

w bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy 

prowadzić ręcznie przewożąc taczkami w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny 

załadunek i wywóz. 

c)roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej 

izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a 

przed wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako 

prace zanikające czy też ulegające zakryciu.  

5.2 Roboty nawierzchniowe 

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo-

cementowej, ręcznie, w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  



Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać 

walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 

nawierzchnię.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Roboty ziemne 

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i 

pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót 

rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  

6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej    

- pomierzenie szerokości spoin,  

- sprawdzenie prawidłowości wibrowania,  

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

- sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest 

zachowany.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

- rozbiórka opaski bet. - m²  

- wywiezienie gruzu - m³  

- nawierzchnia z kostki brukowej – m ² 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



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

dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne  

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne  

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – 

CPV 45261214 

SST-04.00  45317000-2 – INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA 

ODGROMOWA 

1. WSTĘP 

Przedmiarem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednio normami i ST. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja SST. Wszystkie 

zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto 

uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu . 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu oraz  muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności, 

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

5.1. Zwody poziome 

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za 

pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 

prostującego. 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 

dostępowych klejonych specjalnym klejem do połaci dachu 



- zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej 

na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o 

pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej 

niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o 

pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 

krawędzi dachu 

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 

wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być 

mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 

zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 

papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.  

 

5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 

budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości 

nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z 

materiałów łatwo palnych. 

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach dostępowych 

odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 

konstrukcyjnego i materiału budynku 

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 

montować według dokumentacji projektowej. 

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 

sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 

wymuszone parciem wiatru 

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 

śrubowe lub zaciskane 

- przewody pionowe należy umieścić w rurach PCV i mocować do ściany w celu 

przygotowania instalacji do ułożenia ocieplenia budynku styropianem. 

 

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 

- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na 

sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej  

- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka 

do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 

uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 



- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 

metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli 

obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym 

najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 

P>=0,01-L + 2 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru 

robót 

8. ODBIÓR 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 

inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 

- dokumentację techniczną projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 

8.1. Odbiór częściowy 

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

Kontrola ta obejmuje: 

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 

zakryciem 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

 

8.2. Odbiór końcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

- przygotować dokumentację powykonawczą 

- przygotować komplet protokołów badań 

- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów 



 oraz je zaakceptować 

- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 

zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań 

- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 

- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i 

podjętych 

zaleceń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

· PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

· PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

(LEMP). Zasady ogólne. 

· PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

· PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 

· PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

· PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B - Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 

piorunochronnych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST 00 05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

roboty dekarskie – obróbki blacharski, rynny i rury spustowe 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji robót dekarskich – obróbek blacharskich przewidzianych do wykonania 

w ramach robót budowlanych. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zamówieniu 

publicznym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót dekarskich związanych z 

termomodernizacją ścian i dachu   

- Wykonanie obróbek blacharskich ścianek kolankowych 

- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy realizacji 

umowy. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione w opisie technicznym w projekcie budowlanym. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

obróbek blacharskich w ramach robót dekarskich Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać 

będzie następujące informacje: 

- Harmonogram i kolejność prac 

- Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

- Świadectwa jakości przedstawione przez producentów 

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

2.2.1. Elementy obróbek blacharskich. 

Przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytano cynkowej. Elementy 

mocowania obróbek winny być wykonane z profili stalowych ocynkowanych, a zastosowane 

śruby ocynkowane. Przywiezione na plac budowy blachy powlekane i pozostałe elementy 



obróbek powinny być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym 

nie będą narażone na uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, 

czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem 

korozji. Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich 

elementów obróbek blacharskich, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej 

jakość materiału. 

2.2.2. Drewno i płyty OSB-3 

Drewno w postaci łat i kontrłat oraz płyty przywiezione na budowę muszą być składowane 

asortymentami, na równoległych pryzmach, w których ułożone jest na przekładkach 

umożliwiających jego wentylację i schnięcie. Materiały składowane powinny być w 

miejscach nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na 

te elementy powinno być klasy II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. 

Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miało widoczne zepsute i smołowe sęki, 

siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz 

pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i 

owadobójczym. Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta 

drewna, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. Płyty winny 

spełniać warunki normowe i posiadać wymagane atesty. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 

dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 5.2. Ze 

względu na przewidywane etapowanie robót z termomodernizacją budynku  konieczne jest 

wykonanie obróbek blacharskiej ścianki kolankowej uwzględniające docieplenie gr. 18 cm. 

W celu uniemożliwienia podwiewania blachy od spodu i jej wyrywania konieczne jest 

wykonanie przedłużenia poziomej części ścianki kolankowej o szerokość przyszłego 

ocieplenia. Przedłużenie należy wykonaż z płyty OSB – 3 gr. 2,5 cm. Płyta winna być 

wypoziomowana przymocowana do ścianki i pokryta papą. Dopiero na tak przygotowanej 

płaszczyźnie należy montować uchwyty mocujące obróbkę z blachy. Spadki obróbek należy 

wykonać w kierunku stropodachu. 

5.3. Fartuch przy kominach należy wykonać na wysokości min. 30 cm nad płaszczyzną 

stropodachu. 

5.4 Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanych materiałów, 

- Dokładności wykonania robót dekarskich, 

- Jakości połączeń elementów obróbek 

- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

- Estetyki wykonania robót dekarskich. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 

robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 

atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

7.2. Jednostki obmiarowe 

- 1 m3 wbudowanego drewna i płyt 

- 1 m2 obróbek 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

 sprawdzenie szczelności połączeń, 

 badania kontrolne i odbiory, 

 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

 sprawdzenie szczelności połączeń, 

 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 

 uporządkowanie stanowiska pracy  

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

w tym w szczególności: 

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107 poz.679) 

 



SST 06.00- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Malowanie konstrukcji stalowych i krat 

 

1 .WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powłokami malarskimi. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1, w tym malowanie konstrukcji stalowej oraz kratownic 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 

zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej i obejmują: 

a) czyszczenie ręczne powierzchni 

b) odtłuszczenie konstrukcji stalowej 

c) nanoszenie warstwy gruntującej 

d) nanoszenie farby nawierzchniowej 

1.3 Określenia podstawowe 

Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania 

przez nią zakładanych właściwości użytkowych. Czas przydatności wyrobu do stosowania - 

czas, w którym materiał malarski pozmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na 

podłoże. 

Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 

wszystkim funkcję ochronną. 

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące 

zdolności zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących 

procesy korozji podłoża. 

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w 

celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 1 

uszkodzenia mechaniczne. 

Temperatura punktu rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan 

nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu poniżej punktu 

rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu. 

Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do 

wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność 

obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 

Obróbka strumieniowo - ścierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem ścierniwa w 

powierzchnię, która ma być oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we 

własnym zakresie. Zestaw ten jednak musi 

- odpowiadać warunkom niniejszej ST 

- uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego 

- zgodny z kartami technicznymi produktów. 



2.2 Wymagania dla podstawowych materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej 

konstrukcji stalowej są:  

Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, czerwone, tlenkowe, posiadające 

następujące właściwości: 

- bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania -zdolność 

nanoszenia - min. 40 μm 

- możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa 2˝ wg PN- ISO 8501-1 

Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach: 

- powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia -duża elastyczność i 

odporność na ścieranie 2 

- zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 μm 

- odporność na wpływy atmosferyczne 

- zachować trwałość barwy 

Kolor uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 

2.3 Wymagania szczegółowe 

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych 

zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków 

jego użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez 

producenta. 

2.4 Składowanie materiałów 

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 

wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów 

materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-89/C- 81400. Temperatura wewnątrz 

pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25şC. 

3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 

strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych 

powierzchni musi zapewniać strumień od oliwionego i suchego powietrza. 

3.2 Sprzęt do malowania 

Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami 

nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Prawidłowe ustalenie parametrów 

malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptacje 

Zamawiającego. 

4 .TRANSPORT 

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien z odbywać się zachowaniem 

obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w PN- 

89/C-81400. 3 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania 

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu 

z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, 

kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy 

wykonać przy pomocy szczotek drucianych bądź papieru ściernego. Przedtem należy jednak 

usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się 

używanie do tego celu rozcieńczalników dopuszczając innych środków o podobnej 

skuteczności. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed 

malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego 



powietrza przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Nie dopuszcza się stosowania piasków 

rzecznych lub piasków kopalnianych. Obróbkę powierzchni należy prowadzić wyłącznie 

wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3 wyższa niż temperatura punktu rosy. 

5.2 Nanoszenie powłok malarskich 

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi 

produktów. Inspektor może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na 

wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, przyczepności do podłoża, 

bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok. 

5.3 Warunki wykonywania prac malarskich 

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także 

temperatura i wilgotność powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach 

technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie 

deszczu, mgły i występowania rosy. Temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3şC od 

temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy 

konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4ş Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura 

powietrza wynosi 15 - 25 C. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie 

była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Przestrzegać czasu schnięcia 

poszczególnych warstw. 4 

5.4 Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin 

przydatności do aplikacji. Każdy materiał powłokowy należy przygotować ściśle wg 

procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogólnym ujęciu na procedurę tę składa 

się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze 

sobą w określonych proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika. Sprzęt do malowania ( 

mieszadła mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle ) należy myć 

bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent 

zobowiązany jest przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 

6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o 

PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów 

wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni ( suchość, 

brak zapyleń, zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocenę przeprowadza 

się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz 

dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości 

przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501-3. 

6.3 Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 

sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących 

warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok, czasu schnięcia i 

aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zalecić pomiar grubości 

powłok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok 

malarskich. 

6.4 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 

Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i 

przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy 5 

metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-

93/C-81515, lub innych zapewniających dokładność +10%. Badania porowatości należy 



przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepności pokryć 

malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531. Ocenę wyglądu dokonuje się przy 

świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 1 m˛ powierzchni konstrukcji stalowej podlegającej malowaniu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Na 

podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, należy sporządzić 

protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, 

wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór 

dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 

kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m˛ powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 

- oczyszczenie konstrukcji 

- wykonanie powłok 

- wykonanie prac zabezpieczających 

- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz wymaganych przerw między 

poszczególnymi operacjami ( warstwami ) 

-zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia, przed skutkami opadów 

atmosferycznych, zanieczyszczeń 

- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i 

składowania 

- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 6 

- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania 

- uporządkowanie miejsca pracy 

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko 

W cenie jednostkowej mieści się również koszt opracowania projektu niezbędnych dla 

prowadzenia robót rusztowań, pomostów. Inwestor dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę 

przy wykonywaniu robót budowlanych inne urządzenia dopuszczone do użytkowania zamiast 

rusztowań przyjętych przykładowo w kalkulacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 

produktów PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. 

Ogólne wytyczne. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli 

przydatności do stosowania. 


