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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 
1.0 WSTĘP 
  
 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA  IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ  
ORAZ WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH ŚCIANY FRONTOWEJ 

BUDYNKU PRZY ULICY BISKUPIEJ 8 W GDAŃSKU, 
branża architektura i konstrukcja. 
1.1 Podstawa opracowania. 
 - Umowa. 
 - Program Inwestora. 
 - Projekt budowlany. 
 - Uzgodnienia prac projektowych dokonane w czasie opracowania projektu. 
 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa  do celów projektowych w skali 1:500. 
 - Obowiązujące przepisy i normy związane: 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepi-
sami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane. Specyfikacje Techniczne w 
różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam 
one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie póź-
niej niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystę-
pują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Eu-
ropejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST. 
 Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach ww. Umowy. 
 

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa  Biskupia 8 w Gdańsku reprezentowana 
przez: Biuro Zarządu Nieruchomościami ,,BIZAN" 
ul. Biegańskiego 10 paw. 21, 80-807 Gdańsk 

 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych: 
Specyfikacje Techniczne należy odczytać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
punkcie 2.0. jako część Dokumentacji Projektowej i Przetargowej. 
 
Ogólny zakres robót. 
Projektuje się budowę polegającą na wykonaniu:  
·  naprawa/miejscowa wymiana uszkodzonych elementów ściany fundamentowej wraz z jej 
impregnacją , 
·  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej frontowej, zewnętrznej ściany 
fundamentowej, 
·  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej frontowej ściany fundamentowej 
·  wykonanie ocieplenia frontowej ściany fundamentowej/piwnicznej, 
·  wykonanie robót malarskich elewacji /cokołu ściany fundamentowej , 
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·  wykonanie obróbek blacharskich ocieplenia  
·  wymiana stolarki okiennej w ścianie frontowej piwnic 
- montaż doświetli piwnicznych 
Zaprojektowane rozwiązania opracowano szczegółowo na rysunkach 

1.3.  Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa objęta ST zawiera następujące części: 

  

 PROJEKT BUDOWLANY 
WYKONANIU IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ  
ORAZ WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH 
ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU PRZY ULICY  
BISKUPIEJ 8 W GDAŃSKU 

 

branża  

architektura i  

konstrukcja 

1.3.1.  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 
Wykonawcy startujący w przetargu będą mieli możliwość zapoznania się z pełną Dokumentacją 
Projektową na Roboty objęte przedmiotem Umowy (w wersji elektronicznej nieedytowalnej) do 
przygotowania oferty. Dokumentacja projektowa opublikowana zostanie na stronie internetowej 
Zamawiającego w chwili ogłoszenia przetargu. W okresie przygotowania oferty może zostać 
zorganizowana wizja lokalna. 
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu 
Umowy nie może być wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Inspektora 
Nadzoru, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykona-
niem przedmiotu Umowy. 

1.3.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robót w uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru, jak i również organizację terenu budowy i zaplecza budowy 
Wykonawcy, projekt zasilania w energię elektryczną terenu budowy oraz program za-
pewnienia jakości robót. Koszt powyższych opracowań należy uwzględnić w cenie 
ofertowej. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram robót 
gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Zasady wykonania harmonogramu uregu-
luje umowa z Wykonawcą. 

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację powyko-
nawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

-   Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wyko-
nawcy wynikającej z postanowień Umowy. 

1.4.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Z wyjątkiem, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonaw-
ca winien wykonać i wykończyć Roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z Umową. 
Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora Nadzoru we 
wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezależnie czy były one wymienione w Umowie czy 
nie. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez In-
spektora Nadzoru są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jed-
nym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich do-
kumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub 
braków w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu wi-
nien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
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zmian lub uzupełnień. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  Cechy Mate-
riałów i Elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określony-
mi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tole-
rancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało 
wpływ na nie zadawalającą jakość Robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione in-
nymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Każda 
z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie.  Tablicę informacyjną 
umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na 
wysokości umożliwiającej jej odczytanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyj-
nych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 

1.6.  Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
i stosować je w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie na-
stępujących warunków: 
- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
-  praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczysz-

czeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 
- podejmie odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materia-

łami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami. 
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami. 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w od-
powiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-
stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

1.7.  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.W pomieszczeniach biu-
rowych i magazynach oraz w maszynie i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą skła-
dowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót przez osoby (firmy) podległe Wykonawcy. 

1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 

1.9.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bez-
pieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitar-
ne. Zamawiający nie udostępni Wykonawcy, w trakcie realizacji robót  pomieszczenie  na cele 
socjalne; Wykonawca będzie musiał na swój koszt zorganizować tymczasowe zaplecze dla wy-
konywania robót. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
Sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie Budowy. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wyko-
nawcę w cenach jednostkowych robót. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie prze-
pisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjal-
nymi.  W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze. 
- urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, itp. 
- dojścia na budowę i oświetlenie. 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym stołówki,  umy-
walnie i toalety. 
- środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wy-
mogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracowników oraz wa-
runki socjalne są spełnione. 
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostroż-
ności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i zapewnić posiadanie odpowiedniego Sprzętu mo-
nitorowania i ratunkowego. 
W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić sporzą-
dzanie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając spe-
cyfikę przedmiotu Umowy i warunki prowadzenia robót  (zgodnie z odpowiednimi przepisami). 

1.10.  Prowadzenie robót 
 Zakres robót objęty Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
1.10.1. Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją.  
 Zakresem rzeczowym niniejszych robót jest wykonanie 

HYDROIZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ 
WRAZ DOCIEPLENIEM FRONTOWEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ 
 BUDYNKU MIESZKALNEGO 
GDAŃSK UL. BISKUPIA 8  
Informacje pozostałe. 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy należy traktować jako integralną część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami dokumentacji technicznej i specyfikacji, w 
których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 
30 dni przed zamknięciem przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 
wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jaki-
kolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materia-
ły, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter nie-
bezpieczny zanika., n.p. materiały pylące') mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą speł-
nione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Za-
mawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wy-
magają tego odpowiednie przepisy. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, do-
puszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

1.10.2. Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materia-
łów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami warunków Umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumenta-
cji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) przez Wyko-
nawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez In-
spektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowaniach w Umowie, Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Robo-
ty. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

1.10.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Umowa określa zakres prac, teren przekazany pod 
budowę, teren przekazany pod zaplecze i możliwość korzystania z mediów. W czasie przekaza-
nia terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
- dokumentacje techniczną określoną w 1.3 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót: do  realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
1.10.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego od-
bioru robót, Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satys-
fakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w ja-
kimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma, wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki dro-
gowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządza-
jącego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót 
za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na, terenie bu-
dowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczę-
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ciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją urnowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilo-
ściach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgod-
nie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właści-
cielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczo-
nym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały wła-
ściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, 
gdy wystąpi kolizja z istniejącymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o jej wy-
stąpieniu oraz uzyskać przed rozpoczęciem ewentualnych prac przy jej usuwaniu akceptację 
Projektanta. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instala-
cjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 

1.10.5. Lokalizacja i dostęp do terenu Budowy. 
Terenem Budowy są  
DZIAŁKA NR 112/1 OBRĘB 080 

GDAŃSK ul. BISKUPIA 8. 

Dojazd do budowy drogą gminną: ul. Biskupia. 

1.10.6. Korespondencja dotycząca Budowy. 
W specyfikacji przetargowej na roboty budowlane Zamawiający, poda stosowny adres do ko-
respondencji. 

1.10.7. Określenia podstawowe. 
Użyte w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozu-
mieć w każdym przypadku następująco: 
- Teren Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostęp-

nione przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w 
Kontrakcie jako część Placu Budowy. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, słu-
żące do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz 
oceną jakości materiałów i robót. 

- Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 

- Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowe-
go wykonania przedmiotu Umowy zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, 
normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z Umową jak również przez Wykonaw-
cę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

- Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę, ale nie 
stanowiący część jego oferty, ponieważ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ry-
czałtowe. 

- Siła Wyższa – działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, docho-
wując należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. 
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- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobują-
cych zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2). Jeśli 
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wyda-
wania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(Informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).  

- Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-
kazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami norma-
tywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-
nictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

- Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wy-
rób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami norma-
tywnymi. 

- Projektant  - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem 
Izby, która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej.  

- Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna organizująca realizację inwestycji powołana przez 
inwestora dla określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

- Użytkownik – podmiot gospodarczy odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie i eks-
ploatację obiektu budowlanego.  

1.11.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzającym realizacją umowy jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realiza-
cją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
2.0  MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
- nowe i nie używane. 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfika-

cjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów. 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty bezpieczeń-
stwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych mate-
riałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po za-
kończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych or-
ganów administracji państwowej. 

2.2.  Źródła pozyskiwania materiałów. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia, instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfika-
cjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidy-
wanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To sarno dotyczy in-
stalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źró-
dła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji tech-
nicznej, 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wyko-
rzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy mate-
riałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pocho-
dzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy co najmniej 
na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. Zatwierdzenie poszczególnych 
częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.3.  Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji i 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału że-
by sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów.  

2.4.  Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymaga-
ne są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jed-
noznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządza-
jący realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwier-
dzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfika-
cjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
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muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posia-
dające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realiza-
cją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwo-
ści przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.5.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi spe-
cyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 
robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być od-
powiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykony-
wanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzą-
dzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłaco-
ne. 

2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wyko-
nywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i wła-
ściwości były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwot-
nego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający wskaże Wykonawcy od-
powiednie miejsce na placu budowy lub w jego pobliżu, które Wykonawca odpowiednio wy-
grodzi i oznakuje. 
Gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżącą wywożony z terenu placu budowy. 

 
 
3.0  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko., Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-
ru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
 
 
4.0  TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków Transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie, na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. Przy ruchu na 
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drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
W trakcie prowadzenia prac wszelki transport ludzi, materiałów oraz sprzętu na zewnątrz budynku. 
 
 
5.0  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.1.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi, dokumentami 
5.1.1.  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy 
do akceptacji następujących dokumentów: 
- Projekt organizacji robót, 
- Szczegółowy harmonogram robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5.1.2.  Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany zapisów Umo-
wy oraz do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zapla-
nowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg dojazdowych 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
5.1.3.  Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Na podstawie dyrektywnego 
harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją Umowy do zatwierdze-
nia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warun-
ków Umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych propono-
wany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań. Zgodnie z postanowieniami umowy 
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

5.1.4.  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących prze-
pisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, pro-
gram zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nic pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speł-
niają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

5.2.  Dokumenty budowy. 
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5.2.1.  Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym prawnym obowiązującym dokumentem budowy prowadzo-
nym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończe-
nia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 19.11.01), Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bez-
pieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządza-
niem budową. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do zakończe-
nia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku 
Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenie bu-
dowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpi-
su z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w po-
rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem osób uprawnionych do dokonywania wpisów do 
Dziennika Budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
- datę przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru niezbęd-

nych Projektów Wykonawczych. 
- datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogra-

mu Robót. 
- terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót. 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru oraz osób uczestniczących w proce-
sie realizacji inwestycji. 

- daty i przyczyny wstrzymania Robót. 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów czę-

ściowych i końcowych. 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą. 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-

jektowej. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nych Robót. 
- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót. 
- dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie 

Prawo Budowlane. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Kierownika Budowy z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora 
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Nadzoru do zajęcia stanowiska Projektant dokonuje wpisów do Dziennika Budowy w ramach 
przepisów Ustawy Prawo Budowlane. 

5.2.2.  Księga Obmiarów (uwaga: nie dotyczy prac które zostaną określone w Umowie w ramach roz-
liczenia ryczałtowego). Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie fak-
tycznych ilości wykonanych Robót, jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

5.2.3.  Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone przez kierownika budowy. Dokumenty te stano-
wić będą załączniki do odbioru Robót. 

5.2.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych następujące dokumenty: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy  
- Pozwolenie na budowę. 
- Protokóły przekazania Terenu Budowy. 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
- Świadectwa Przejęcia Robót. 
- Protokóły z narad i ustaleń. 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru  
- Protokoły odbioru robót 
- Opinie ekspertów i konsultantów 
- Korespondencja na budowie. 

5.2.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpie-
czonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglą-
du zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy je 
również udostępniać Zamawiającemu oraz innym organom do tego upoważnionym na ich ży-
czenie. 

5.2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostar-
czania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane na adres budowy. Przedkładane dane winny być na tyle szcze-
gółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów mate-
riałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu 
na kwotę zawartą w Umowie i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez Wykonawcę. 

5.2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub. opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
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dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpo-
wiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 
z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia ter-
minów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) eg-
zemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robo-
cze będą przedkładane zarządzającemu realizacją urnowy w odpowiednim terminie tak, by za-
pewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koor-
dynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie nie-
zbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wyko-
nawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- Nazwa inwestycji: 
- Nr umowy: 
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu 
- Numer dokumentu lub rysunku 
- Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy Numer rozdziału i pozycji 

w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element  
- Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku ro-
boczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził: on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzglę-
dem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

5.2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót: budowlanych i montażowych, kolej-
ność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.1.10.2. Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wyma-
ganiami Umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wy-
konawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją Umowy. 

5.3.  Dokumenty Przejęcia Robót. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzo-
ne wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
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- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą nanie-
sienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną. 

- Inwentaryzację powykonawczą. 
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
- Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości w tym między inny-

mi: 
- Pomiary badań elektrycznych 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
- Sprawozdanie techniczne z rozruchu 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń  
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej, 

przez Inspektora Nadzoru. 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

5.4.  Dokumentacja powykonawcza. 
- Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzony-

mi robotami. 
- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 

być przygotowana nowa dokumentacja. 
- Cała dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 2 (dwóch) egz. i zatwier-

dzona przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarzą-
dzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu doko-
nania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

5.4.1.  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instruk-
cji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wyko-
nane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez za-
rządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wyko-
nawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać min. następujące informacje: 
- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urzą-

dzenia 
- Spis treści 
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- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 

- Gwarancje producenta 
- Wykresy i ilustracje 
- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
- Dane o osiągach i wielkości nominalne 
- Instrukcje instalacyjne 
- Procedura rozruchu 
- Właściwa regulacja 
- Procedury testowania 
- Zasady eksploatacji 
- Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
- Środki ostrożności 
- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki mon-

tażowe z: numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub na-
oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  często-
tliwością smarowania 

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterują-
cych i alarmowych 

- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i. uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akce-
soriów i elementów dodatkowych. 

5.5.  Elementy dodatkowe 
Wszystkie roboty związane z elementami nie kwalifikującymi się do prac objętych szczegóło-
wymi specyfikacjami technicznymi.  

 
6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Zapewnienie jakości robót. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Spe-

cyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nad-
zoru. Przy zapewnieniu jakości wykonania robót należy uwzględnić: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 
- zasady BHP. 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych Robót. 
- wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 
także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 w część szczegółowej dla każdego rodzaju robót następujące dane: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
- rodzaje i ilość środków Transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku Materia-

łów, itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas Trans-

portu. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-

zacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jako-
ści Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, Labo-
ratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami Umowy. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 
i Sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. Inspektora Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, Sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich ja-
kości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostar-
czone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzony zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w  Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do jego akceptacji. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przed-
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stawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający reali-
zacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich in-
spekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persone-
lu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, ze mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do ro-
bót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wy-
konawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, niepóźnej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związa-
ne z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek, i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzone-
go przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wy-
maganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wyko-
nawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić ba-
dania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegóło-
wymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub do-
datkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.5.  Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca za-
pewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Ma-
teriałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej na pod-
stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania nie-
zależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewia-
rygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu Laboratorium prze-
prowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-
niach przy ocenie zgodności Materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania pró-
bek poniesie Wykonawca. 

6.7.  Atesty jakości materiałów i sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każ-
da partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez produ-
centa, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą do-
starczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich peł-
ną zgodność z warunkami zawartymi w Umowie. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgod-
ność ich właściwościami ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urzą-
dzenia zostaną odrzucone. 

 
 
7.0  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przed-
miarze Robót. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. Wyniki ob-
miaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach poda-
nych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obo-
wiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 
Inspektora Nadzoru. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 
wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiar robót ma za za-
danie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywa-
ne do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego re-
alizacją umowy. 

7.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. Jeżeli Specyfikacje Technicz-
ne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Robo-
ty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 
uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru. 

7.3.  Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, łub w innym czasie, określo-
nym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Ob-
miary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót za-
nikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 

7.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi po-
siadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają na-
stępującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonaw-
cy: 
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- przejęcie odcinka (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) lub całości Ro-

bót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Ro-
bót), 

- odbiór końcowy wraz z przejęciem i przekazaniem do eksploatacji (po wykonaniu za-
mówienia), 

- odbiór ostateczny  (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypeł-
nienia Gwarancji), 

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Umowy. Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed Odbio-
rem. 

8.3.  Odbiór końcowy robót  
Odbiór ko0ńcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja odbiera-
jąca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projekto-
wą i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 
Przeprowadzony na zasadach odbioru końcowego punkt 8.3. Przeprowadzony po upływie gwa-
rancji na wykonanie zamówienia oraz wraz w wykonanymi poprawkami gwarancyjnymi zgło-
szonymi przez użytkownika w trakcie użytkowania. Odbiór ostateczny robót stanowi podstawę 
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do zwolnienia zabezpieczonych środków wg. umowy jak kwota zabezpieczona przez zmawiają-
cego w ramach zabezpieczenia gwarancyjnego. 

 
 
9.0  ZASADY PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności regulować będą odrębne dokumenty przygotowane oraz dostarczone przez zamawiają-
cego stanowiące obok dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej załącznik do Umowy. 
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe z roboty przewidziane w kontrakcie, a nie wycenę 
na podstawie obmiarów. 
 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt 1.3 
10.2. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normaty-
wami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone Wszystkie najważniejsze przepisy i normy 
dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

10.3. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez wła-
dze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane, 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko, 
- Ustawa Prawo geodezyjne t kartograficzne, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa, w sprawie dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wyko-
nywania robót budowlanych, 

- Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpo-
wiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
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CZĘŚĆ   SZCZEGÓŁOWA 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-08.01 

KOD CPV 45110000-1 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
 BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórko-
wych i demontażowych w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA  HY-
DROIZOLACJI  PIONOWEJ  I  POZIOMEJ  WRAZ  DOCIEPLENIEM  FRONTOWEJ  ŚCIANY FUNDA-
MENTOWEJ ORAZ WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH ŚCIANY FRONTOWEJ DO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO GDAŃSK UL. BISKUPIA 8  

.   
1.2  Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jw..  

1.3 Zakres robót objętych SST  
1.3.1 Prace rozbiórkowe:  
 Prace rozbiórkowe i demontażowe obejmują min. : 
              -Wykonać wykop wąskoprzestrzenny, szer. 90 cm,  w pionowych szalunkach, dający dostęp do murów  

              fundamentowych, na  głębokość ok. 30 cm poniżej poziomu posadzki piwnic. 

           - rozbiórka betonowych doświetlaczy okiennych 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna nie obejmuje prac  rozbiórkowych  i demontażowych  w zakresie 
zagospodarowania terenu (wg odrębnych specyfikacji  technicznych). 
Szczegółowy zakres robót określono w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 

1.3.2 Szczegółowe grupy robót występujące przy realizacji projektu -KOD CPV 
- CPV 45111000-1 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
- CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
- CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
- CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
- CPV 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
- CPV 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 

1.3.3 Katalog odpadów: 
Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. NR 112, poz. 1206 – z późniejszymi zmianami) 
Kod grupy, podgrupy i rodzaje odpadów: 
- 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 
- 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, 
płyty, ceramika) 
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
- 17 01 02 Gruz ceglany 
- 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
- 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 
- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i ele-
mentów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
- 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 
- 17 01 82 Inne niewymienione odpady 
- 17 02 02 Szkło 
Nie przewiduje się stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Istniejący obiekt nie posiada 
w swojej konstrukcji materiałów azbestowych. 
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1.4.  Określenia podstawowe  
 Podstawowe określenia zostały podane w Części Ogólnej.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Części Ogólnej.- w niniejszej specyfikacji nie 

występują. Ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki w projektowanym obiekcie ze względu na ich 
stan techniczny jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowi dachówka ceramiczna marsylka w kolorze 
naturalnym ceglastoczerwonym; szacuje się odzyskanie i powtórne użycie około 30% dachówek, resztę 
należy przeznaczyć do utylizacji, jako surowiec wtórny, 

2.2 Materiały pomocnicze 
- wygrodzenie miejsca składowania materiałów z rozbiórki 
- tymczasowe ogrodzenie terenu objętego pracami rozbiórkowymi 
 

3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Części Ogólnej.  
3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 

Projektant przewiduje rozbiórkę metodą tradycyjną ręczną z użyciem sprzętu zmechanizowanego.  
Do rozbiórki zabrania się stosowania sprzętu wywołującego drgania podłoża gruntowego i  istniejącego 
budynku . Prace należy prowadzić ręcznie lub przy pomocy lekkich urządzeń elektrycznych za zgodą In-
spektora Nadzoru, a materiał rozbiórkowy winien być magazynowany w kontenerach na działce budow-
lanej, skąd będzie sukcesywnie wywożony. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 Podstawowy sprzęt do wykonania prac: 
 - młoty udarowe, obrotowo-udarowe 
 - piła diamentowa do cięcia betonu 
 - odkurzacze przemysłowe 

- młotki, przecinaki, łomy, szpadle, miotły, wiadra, taczki  itd. 
 - drabiny 
 - pomosty robocze, rusztowania 
 - kontenery do gromadzenia odpadów  
 - samochód do wywozu odpadów  
 - inne narzędzia pomocne przy pracach rozbiórkowych  
 O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na 

budowie. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne  dokumenty 
kontroli okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego,  dopuszczające go do prac. Jeśli 
sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty 
fabryczne potwierdzające ten fakt.  Wszystkie urządzenia i  maszyny użyte na budowie musza spełniać 
normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w  szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, 
poziomu drgań i hałasu. Podczas  pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić 
pracownikom  przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń.  
  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej.  
Materiały rozbiórkowe powinny być wywożone środkami transportu przystosowanymi do przewozu
 materiału rozbiórkowego.  Gruz na środkach transportu otwartych musi być  zabezpieczony na czas 
transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy  (plandeki, siatki). Zalecany jest 
wywóz odpadów w szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego 
transportu gruzu,  uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również 
kary  nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają wykonawcę. 
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5 WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Części Ogólnej. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić zakres prac , które  
należy   przeprowadzić. Rozbiórka powinna być przeprowadzona ręcznie tak, aby stopniowo odciąć 
elementy nośne konstrukcji. Usuniecie elementu nie może powodować naruszenia stateczności 
elementów  przyległych. Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w Dzienniku.     
robót rozbiórkowych,  który oprócz danych porządkowych powinien podawać: 

 - kolejność i sposób wykonywania robót,  
 - opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  
 - opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

 bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 
 Uwaga!  

  Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie naruszyć konstrukcji głównej bryły ani nie 

uszkodzić elementów nie objętych opracowaniem. 

5.2. Zasady prowadzenia robót. 
Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności: 
1.  Roboty wstępne 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy: 
 - wygrodzić i odpowiednio oznakować teren prac rozbiórkowych; 
 - zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 
 - odłączyć sieci i instalacje od sieci miejskich/sieci szpitala; 
 - prace rozbiórkowe należy rozpocząć od usunięcia materiałów i śmieci w obiekcie; 
 - zapewnić ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 

   - zapewnić dostawy prądu, wody i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek, 
   2.  Rozbiórka stolarki i okiennej 

Istniejące skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, ościeżnice wykuć z muru. Istniejące ościeżnice 
okienne wykuć z muru. Przed demontażem okien i drzwi należy sprawdzić, czy w skutek osiadania 
lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku nale-
ży rozebrać je podczas rozbiórki ściany. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub bla-
tami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 
3.  Rozbiórka ścian betonowych ; 
Rozbiorke przeprowadzic w wykopie 
. 

5.3.  Gospodarka odpadami:  
W związku z obowiązkiem zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie rozbiórki – nałożo-
nym na inwestorów ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) – odpady należy poddać segrega-
cji. Posegregowane odpady (w części nadającej się do powtórnego przetworzenia) poddać recyklin-
gowi, pozostałą część skierować do utylizacji. Prace segregacyjne oraz recykling i utylizację powin-
ny przeprowadzić wyspecjalizowane służby – na podstawie odrębnych umów – zgodnie z wymoga-
mi ustawy o odpadach – jw. 

5.3.1  Segregacja, transport, utylizacja odpadów po robotach rozbiórkowych: 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać na te, które 
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak np. elementy stalowe. Elementy ceramiczne moż-
na odzyskać po demontażu dopiero po przeprowadzeniu zabiegów odkażających.  
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go samo-
chodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywa-
niem się drobnych części lotnych w czasie jazdy. Wykonawca musi przedstawić dokumenty po-
twierdzające, że gruz z terenu budowy w  odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miej-
scu do tego przeznaczonym a jeśli  zachodzi  taka konieczność – zutylizowany. 
Utylizację pap należy zlecić wyspecjalizowanym firmą posiadającym wymagane prawem aktualne ze-
zwolenia do prowadzenia takich usług. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
potwierdzające dokonanie utylizacji pap zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5.3.2  Przechowywanie gruzu na placu budowy  
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Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu  i posegregowanych materiałów na terenie budowy w 
asortymencie i ilości nie  pozostającej w sprzeczności z obowiązującymi  normami. Składowisko 
tymczasowe odpadów na placu budowy powinno być zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny 
wywóz  gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich. W przypadku występowania gruzu lub 
odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na placu budowy,  a Wykonawca musi wyznaczyć   
do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

 5.4  Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i  doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały  czas trwania robót należy 
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i 
oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji. 

 Zabronione jest min.:  
 - wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
 - obalanie konstrukcji, ścian, itd. poprzez  podcinanie lub podkopywanie. 
 - zrzucanie na ziemię demontowanych elementów   

- niedozwolona jest jednoczesna praca na różnych kondygnacjach obiektu (rozbiórka posadzki/rozbiórka 
stropodachu). 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać  obowiązujących  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób 
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na 
wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni passami ochronnymi lub linami umocowanymi do 
trwałych elementów budynku. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej.  
6.2.  Badania podczas robót rozbiórkowych   

Oględziny i kontrola jakości prowadzonych robót  powinna być prowadzona sukcesywnie  wraz z 
postępem robót, a ich wyniki wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez  Inspektora nadzoru.  

6.3.  Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych  
  Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność, prawidłowość i zakres wykonanych robót oraz 
 uporządkowanie i zabezpieczenie terenu budowy po zakończeniu prac rozbiórkowych  
 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej.  
7.2.  Jednostka  i zasady obmiaru  

Jednostką obmiaru jest  „m”(metr), „ m2”(metr kwadratowy) i „m3”(metr sześcienny). 
Podstawą do dokonywania obmiaru robót, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

 poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej „Przedmiar Robót”. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej (przedmiar) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w „ naturze” (wykonana 
 robota),przyjmując jednostki miary odpowiadające danym zawartym w „Przedmiarze robót”  

    
8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w Części Ogólnej. 
Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z w/w wymaganiami(pkt.5 i 6) i powinien być 
dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach budowlanych. 
Podstawą odbioru powinna być: 
- pełna dokumentacja robocza 
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- dziennik budowy 
- protokół końcowy zawierający: 
-  wyniki kontroli uporządkowania terenu 
-  wyszczególnienie uszkodzeń wynikających z przeprowadzonych prac 
-  terminy i sposoby usunięcia uszkodzeń 
 Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola  wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu składowania 
gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające 
dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na 
wysypisko, kontrola uprawnień wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod 
kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, 
jeśli takie występują). 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 
Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę jednostkową 
wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 

10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
10.1.  Związane normatywy 

-  Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy   
robotach rozbiórkowych nieużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów  budowlanych 
… (Dz..U. Nr 10, poz. 47 z 1995)  

 -   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 
 -   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 
 -  Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 
-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo wodne (2001.115.1229) Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 
9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi 
zmianami (2001.151.1703) 
-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu  odpadów (Dz. U. 
Nr 112,poz.1206) 
-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów  odpadów, lub ich 
ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz  kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje  odpadów (2001.152.1735) 
-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 
 
 
 
 
     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  SST-08.02 
       KOD CPV 45320000-6 -  ROBOTY INIEKCYJNE (HYDROIZOLACJA) 
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot SST:  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
               wykonania i odbioru robót związanych z izolacją  przeciwwodną i przeciwwilgociową w związku z  
              realizacją zamówienia: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA  HYDROIZOLACJI  PIONOWEJ   
              I  POZIOMEJ  WRAZ  DOCIEPLENIEM  FRONTOWEJ  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ  
              WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH ŚCIANY FRONTOWEJ DO BUDYNKU   
              MIESZKALNEGO GDAŃSK UL. BISKUPIA 8  
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.   
1.2.  Zakres stosowania SST :  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dotyczący 
realizacji  robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych wy-
konywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych . Przed-
miotem opracowania jest :      
- wykonanie izolacji poziomej ścian  fundamentowych metodą iniekcji niskociśnieniowej wykonanych 
przy użyciu preparatów  siloksanowych Kiesol c lub równoważna w zadaniu realizowanym zgodnie z do-

kumentacją: -\ 
- Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych i dodatkowych, mających na celu  wykonanie bariery 

(przepony) przerywającej podciąganie kapilarne w murach wykonanych z  cegły, murach mieszanych oraz murach 

z innych elementów drobnowymiarowych.   

Specyfikacja uwzględnia zastosowanie   preparatu do iniekcji: Kiesol C lub równoważny. 

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej  metodą iniekcji krystalicznej: 
Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń pionowych i poziomych. 

trasowanie otworów. 
Odwierty wiertłem średnicy 20-23 mm w odstępach 10-15 cm, na głębokości muru (do minus 5 cm) pod katem 15 
- 30o do poziomu podłogi lub posadzki. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na 
wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o średnicy20-23 mm wykonuje się 
przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co 10-12 cm, w zależności od stanu zasolenia 
murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5% lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy 
wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory 
iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz 
pod kątem 15°-30° do poziomu. 
Oczyszczenie otworów. 
Płukanie wodą.  
Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez skierowanie 
do otworu strumienia wody w ilości około 0,5l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę 
stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia 
iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 
Określenie stopnia zasolenia i zawilgocenia ścian w celu przygotowania  aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej. 
Przygotowanie wstępne aktywatora. Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i 
należy ją zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki 
Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej. 
Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu). W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się metodą 
ciśnieniową (za pomocą pomp), po około 30 minutach od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, na 
bazie krzemianów alkalicznych lub polisiliksanów. Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem 
zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie (przy użyciu 
szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji 
Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną. 
Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami. 

 

  
1.3.1  Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót Kod 

- CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
1.4.  Określenia podstawowe: 
  Podstawowe określenia zostały podane w Części Ogólnej.  
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Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegołowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i okre-

śleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.  

Podłoże – przegroda (ściana, mur), w której ma być wykonana iniekcja   

Przepona pozioma (wtórna izolacja pozioma) – bariera powstała na skutek wprowadzenia w  przegrodę preparatu 

blokującego (przerywającego) podciąganie kapilarne.   

Preparat iniekcyjny (iniekt) – preparat, który wprowadzany w przegrodę, na skutek swoich  właściwości blokadę 

przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Działanie iniektu może polegać  na hydrofobizacji ścianek kapilar, na 

zwężeniu średnicy kapilar lub na obu sposobach  jednocześnie.  

Paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze),  pozwalające na 

wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego  w murze.   

Wilgoć podciągana kapilarnie -  zawilgocenie powstałe na skutek kapilarnego transportu  wilgoci przez mur (ścia-

nę)  

Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy  materiału suchego wyra-

żony w %.   

Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z  otoczenia, w konkretnych 

warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego,  wyrażony w %.   

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Części 

Ogólnej.  

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują   
Niżej wymienione materiały podstawowe:  

– preparat do wykonywania przepon poziomych  

– szlam uszczelniający  

– -zaprawa do wypełniania pustek  

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.  
2.1.  Iniekt  

Właściwości produktu:  

• silne działanie hydrofobizujące  

• bardzo dobre zdolności do penetracji w przegrodę  

• do stosowania w murach grubych  

• do stosowania w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią (stopień przesiąknięcia wilgocią ≤ 95%)  

• określony czas wiązania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przerywająca podciąganie kapilarne)  
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•  

 
2.2 Izolacja   ścian fundamentowych: 
2.2.1 Preparat na bazie silanów do iniekcji niskociśnieniowej- wg specyfikacji producenta  

Kompozycje iniekcyjne powinny posiadać dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP wydaną 
przez odpowiedni instytut. 

 Czas wiązania kompozycji iniekcyjnej powinien mieć możliwość regulacji od 9 do 73 sekund. 
Do aplikacji kompozycji iniekcyjnej o krótkim czasie reakcji niezbędne jest wykorzystanie pompy iniek-
cyjnej dwukomponentowej. 
Podczas aplikacji kompozycja iniekcyjna powinna mieć lepkość w granicach 5mPa*s, gwarantująca od-
powiednią penetracje w gruncie. 
Materiał iniekcyjny po związaniu powinien być niewrażliwy na działanie wody, a przy jej obecności po-
winien  nawet zwiększać swoją objętość do 1-2%. 
Pakery iniekcyjne powinny gwarantować szczelność ich osadzenia w konstrukcji naprawianego elementu 
przy ciśnieniu wtłaczanej kompozycji iniekcyjnej, wynoszącym nie mniej niż wartość przewidywanego 
ciśnienia iniekcyjnego. Końcówka pakera iniekcyjnego powinna być tak uformowana, aby materiał iniek-
cyjny był rozprowadzany po zewnętrznej powierzchni konstrukcji na styku z gruntem. 
Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym w  wytycznych   producenta. 
. 

 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Pompa do tłoczenia kompozycji iniekcyjnej powinna zapewniać możliwości sterowania wielkości i ci-
śnienia iniektu. Powinna tłoczyć ona kompozycję w sposób równomierny bez gwałtownych zmian ciśnie-
nia. 

 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 

Iniekt i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach polskich. 
Transport  materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części Ogólnej. 
5.1.  Izolacja  pozioma ścian fundamentowych i piwnicznych: 

Przepona pozioma - metoda iniekcji niskociśnieniowej, preparat na bazie silanów, aplikowany do 
otworów o średnicy 15mm (wg specyfikacji producenta), wykonana przez co najmniej dwie warstwy 
cegły i dwie warstwy spoin poziomych; otwory pod kątem 30 stopni; iniekcja wykonywana w ścianach w 
pobliżu poziomu posadowienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia uszczelniającego ubytków i miejsc ewentualnych przecie-
ków jeszcze przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych. 
Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac iniekcyjnych. W dokumentacji tej 
oprócz planu rozmieszczenia otworów iniekcyjnych, dla każdego otworu powinny być podane informacje 
dotyczące: 
- stanu pogody, 
- ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanego iniektu, 
- objętości wtłoczonej kompozycji iniekcyjnej, 
- trudności w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych 
- czasu prowadzenie prac iniekcyjnych. 
Mieszanie składników iniektu należy wykonywać z zachowaniem warunków podanych w „Wytycznych 
stosowania”.  
Wszelkie miejsca wycieków iniektu podczas przeprowadzania prac iniekcyjnych należy uszczelniać za-
prawą cementową szybkosprawną uszczelniającą. 
Wykonanie, zabezpieczenie oraz rozbiórka urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac in-
iekcyjnych, należy do Wykonawcy. 
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Otwory w konstrukcji do osadzenia pakerów iniekcyjnych powinny być dokładnie odpylone przy pomocy 
strumienia sprężonego powietrza lub przepłukane wodą. 
Prace iniekcyjne powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia i konstrukcji naprawianego 

elementu nie niższej niż +1°C i nie wyższej niż +30°C. 
W przypadku, gdy objętość wtłoczonego do pakera iniektu znacznie przekroczy przewidywaną wielkość, 
a z sąsiednich pakerów otwartych nie będzie wyciekać iniekt, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmuje decyzję, co do dalszego prowadzenia iniekcji. 
Po zakończeniu robót iniekcyjnych, pakery iniekcyjne powinny być usunięte z konstrukcji, a pozostałe po 
nich otwory należy wypełnić zaprawą cementową szybkowiążącą uszczelniającą. 
Na żądanie Inżyniera Wykonawca obowiązany jest usunąć warstwę masy uszczelniającej powierzchnio-

wo miejsca wycieków iniektu. 

 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części ogólnej. 
 6.1.  Materiały izolacyjne. 

-  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-
rzędnym dokumentem. 
-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-
tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez produ-
centa powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami  normy państwowej. 
-  Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projek-
tem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98B-
10240 pkt.4. 

  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 zainiektowanej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończenio-
wych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

   Roboty   podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozy-
tywne wyniki. 
 

 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 
Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę jednostkową 
wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą.   

 Płaci się za ustaloną ilość mb izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów, 
-  przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
-  zagruntowanie podłoża   
-  wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 12390-8:2009, „Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”.  
PN-EN 13581:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-
rozmrażania w obecności soli”. 
R. Krzywobłocka-Laurów, „ZUAT-15/VI.11-1/2000 Środki do powierzchniowej hydrofobizacji betonu”, 
nr 7, ITB, Warszawa 2000. 

 
 

 
 
     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  SST-08.03 
       KOD CPV 45320000-6 -  ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot SST:  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót związanych z izolacją  przeciwwodną i przeciwwilgociową w związku z realizacją 
zamówienia: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA  HYDROIZOLACJI  PIONOWEJ   
              I  POZIOMEJ  WRAZ  DOCIEPLENIEM  FRONTOWEJ  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ  
              WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH ŚCIANY FRONTOWEJ DO BUDYNKU   
              MIESZKALNEGO GDAŃSK UL. BISKUPIA 8  

 
1.2.  Zakres stosowania SST :  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dotyczący 
realizacji  robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych wy-
konywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych . Przed-
miotem opracowania jest :      
-  wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic 

1.3.1  Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót Kod 
- CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

1.4.  Określenia podstawowe: 
  Podstawowe określenia zostały podane w Części Ogólnej.  
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  
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Hydroizolację pionową frontowej ściany fundamentowej wykonywać po przeprowadzeniu prac naprawczych i 

wzmacniających ścianę (czyszczenie, dezynfekcja, odsalanie muru, wykonaniu przeszycia rys i pęknięć w murze 

oraz uzupełnieniu i wzmocnieniu  materiału ceglanego i spoin) oraz po wykonaniu izolacji poziomej ściany. 

Po wykonaniu w/w robót na oczyszczonej ścianie wykonujemy warstwę wyrównawczą o średniej grubości ok. 

1cm z tynku podkładowego i magazynującego sole (w strefie cokołowej - ponad poziomem gruntu- grubość tynku 

powiększyć o grubość warstwy hydroizolacji). Przed wykonaniem tynków należy usunąć spoiny na głęb. min. 

2cm, a następnie wypełnić spoiny łącznie z wykonywaniem tynku podkładowego; tynk podkładowy - mineralny, 

nie zawierający cementu, podkładowy, wyrównujący, solochłonny do murów wilgotnych. 

Następnie wykonujemy warstwę gruntującą, zapewniającą wstępne uszczelnienie -  najpierw należy spryskać po-

wierzchnię preparatem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego, a po ok. 20 minutach nanieść 
pędzlem warstwę cementowego szlamu uszczelniającego (grubości warstw i zużycie materiałów należy dobierać 
na podstawie wytycznych technologicznych producenta preparatów). 

 W miejscu ewentualnego poszerzenia muru fundamentowego wykonać fasetę ochronną z zaprawy zawierającej 

spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, modyfikowanej tworzywami sztucznymi. 

Następnie wykonujemy dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną bitumiczną modyfikowaną two-

rzywami sztucznymi, z zawartością wypełniaczy gumowych. Należy nałożyć taką grubość wyprawy, która zapew-

nia wykonanie izolacji typu lekkiego (izolacja typu lekkiego gr. min. 2.5 mm nakładana w 2 warstwach, izolacja 

typu średniego gr. min. 2.5 mm-nakładana w 3 warstwach). Grubości warstw należy dobrać na podstawie wytycz-

nych technologicznych producenta preparatów. Powłokę hydroizolacyjną wykonać do poziomu gruntu. W przy-

padku dużego obciążenia wodą grubość powłoki po wyschnięciu musi wynosić co najmniej 4 mm.  

Powłokę hydroizolacyjną na czas zasypywania wykopu lub przerw w robotach np. przed wykonaniem termoizola-

cji, osłonić folią ochronną: 2x folia PE gr. min. 0.2mm  lub 1x folią kubełkową. 
Należy również przeprowadzić hydrofobizację strefy cokołowej murów ścian zewnętrznych na wysokość ok. 

30cm nad poziomem przyległego gruntu przez zastosowanie warstwy szlamu uszczelniającego na tynku wyrównu-

jącym. 

UWAGA: Należy ściśle przestrzegać wytycznych technologicznych producentów  wybranych preparatów zawar-

tych w kartach technicznych, instrukcjach technicznych i innych dokumentach produktowych oraz instrukcji 

udzielonych przez technologa producenta w trakcie konsultacji na budowie, w szczególności dotyczących sposobu 

przygotowania podłoża, sposobu, kolejności oraz odstępów czasowych przy aplikacji poszczególnych warstw i 

preparatów a także dotyczących sposobów zabezpieczenia wykonanych robót przed uszkodzeniami w dalszych 

etapach budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Części Ogólnej. 
2.2 Izolacja   i ścian fundamentowych: 
2.2.1  Kauczukowo-bitumiczna masa modyfikowana SBS powłokowa (dwuwarstwowo) do wykonywania 

izolacji pionowej- wg specyfikacji producenta 
2.2.2 Folia PE budowlana 0,5mm. 

. 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 

 materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach polskich. 
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Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części Ogólnej. 
5.1.  Izolacja  pionowa ścian fundamentowych i piwnicznych: 

Wykonana preparatem  kauczukowo-bitumicznym (dwuwarstwowo) na podkładzie z tynku wyrównują-
cego i uszczelniającego; przed wykonaniem tynków należy usunąć spoiny  i wypełnić spoiny łącznie z 
wykonywaniem tynku podkładowego; tynk podkładowy - mineralny, nie zawierający cementu, podkła-
dowy, wyrównujący, solochłonny do murów wilgotnych. 

5.2.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony  
powinny być związane i wysezonowane.  
Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne. Nie mogą występować zastoiny wodne, zmrożenia lub 
oszronienia Ściany fundamentowe powinny być otynkowane, kurz, pył, ostre krawędzie usunąć, wszelkie 
braki w podłożu szczelnie zaspoinować. 
Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki ścian z ławą fundamentową, itp.) wyoblić wyko-
nując tzw. fasetę . 

5.2.2 Warstwa z masy bitumiczno-kauczukowej:  
Podłoże przed nakładaniem masy zagruntować roztworem do gruntowania.  
Gotową masą uszczelniającą przed  użyciem należy dokładnie wymieszać używając mieszadła wolno-
obrotowego. Masę nanosić przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów  
pasami z tkaniny technicznej wtapiając ją w świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy po wy-
schnięciu warstwy poprzedniej. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas na odparo-
wanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. Metoda nakładania –pędzel, szczotka, natrysk. 
Prace wykonywać przy temperaturze podłoża i powietrza od +50C do +300C. Po wykonaniu prac narzę-
dzia umyć wodą, a po zaschnięciu rozpuszczalnikiem organicznym.  
Norma odniesienia PN-B-24000:1997 
Grubość warstwy -4mm, zapewnia szczelność izolacji. 
Po wykonaniu warstwy z masy bitumiczno-kauczukowej wykonać warstwę termoizolacji.    
Termoizolacja polistyrenem ekstrudowanym XPS 30  klejona do projektowanej hydroizolacji na klej bi-
tumiczny rozprowadzony na całą klejoną powierzchnię( nie kołkować!)  - wg oddzielnej SST 

 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części ogólnej. 
 6.1.  Materiały izolacyjne. 

-  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-
rzędnym dokumentem. 
-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-
tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez produ-
centa powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami  normy państwowej. 
-  Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projek-
tem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98B-
10240 pkt.4. 

  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 zainiektowanej powierzchni. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończenio-
wych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

   Roboty   podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozy-
tywne wyniki. 

 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 
Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę jednostkową 
wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą.   

 Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów, 
-  przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
-  zagruntowanie podłoża   
-  wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 12390-8:2009, „Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”.  
PN-EN 13581:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-
rozmrażania w obecności soli”. 
R. Krzywobłocka-Laurów, „ZUAT-15/VI.11-1/2000 Środki do powierzchniowej hydrofobizacji betonu”, 
nr 7, ITB, Warszawa 2000. 

 
    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  SST-08.04  
      KOD CPV 45321000-3 - IZOLACJA TERMICZNA 
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot SST:  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów ocieplania(BSO) ścian   ze-
wnętrznych  w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA  HYDROIZOLACJI  
PIONOWEJ  I  POZIOMEJ  WRAZ  DOCIEPLENIEM  FRONTOWEJ  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ   
WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH ŚCIANY FRONTOWEJ DO BUDYNKU  
 MIESZKALNEGO GDAŃSK UL. BISKUPIA 8  

 

36



 

 

 
 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
  

 
architekt Wanda Grodzka   



/ fax.
e-mail 

502-52-18-36 
58/342-19-31 

pracownia@zut.gda.pl 
 

 

 
 

1.2.  Zakres stosowania SST :  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dotyczący 
realizacji  robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych . Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materia-
łów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją : 
-   wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych piwnicy części willowej 
-   wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych części parterowej 
-   wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych części parterowej 

1.3.1  Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót Kod   
 - CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
- CPV 45321000-3 - Izolacja termiczna 

1.4.  Określenia podstawowe: 
  Podstawowe określenia zostały podane w Części Ogólnej.  

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. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze wzglądu na: 
-  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
- sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy), 
- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, 
 silnie rozprzestrzeniające. 
Podłoże  - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, 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. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwą. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi 
fakturę i barwę. 
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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  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Części Ogólnej. 

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 tech-
niczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaga-
niami 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 obo-
wiązkowemu 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 pocho-
dzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań 
dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Termoizolacja polistyrenem ekstrudowanym XPS 30, łączonym na zakładkę gr.8 cm, o λ = 0.035 W/mK, klejo-

nym do projektowanej hydroizolacji na klej bitumiczny rozprowadzony na całą klejoną powierzchnię, od wysoko-

ści 120 cm poniżej poziomu terenu do wysokości góry cokołów a w miejscach ich pozbawionych około 30 cm 

ponad poziom przylegającego terenu. Poniżej poziomu gruntu termoizolację należy zabezpieczyć przed mecha-

nicznymi uszkodzeniami folią kubełkową. Część cokołowa (ponad poziomem terenu) zostanie pokryta cienkowar-

stwowy tynkiem mozaikowym  

Termoizolacja powyżej  poziomu gruntu 

W części powyżej poziomu gruntu (cokołowej) płyty kleić na wzmocnione podłoże (mur ceglany, uzupełniony i 

spoinowany) wykonane z warstwy tynku podkładowego. Grubość 
warstwy ok. 1.5cm  . Podłoże, powinno być czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, nacieków itp. Podłoże 

betonowe należy uprzednio zagruntować systemowym preparatem gruntującym. 

Dokładnie wymieszaną masę klejącą nakłada się na izolowane powierzchnie pędzlem, szczotką dekarską lub pacą. 
Na zaizolowane podłoże możemy przyklejać płyty ocieplające na dwa sposoby: 

1). polega na naniesieniu preparatu klejowego na płytę pasmami szerokości około4 cm i grubości od 1,5 do 5 mm. 

Następnie płyty mocno się dociska. Zaleca się aby płyta była przyklejona spoiną szerokości minimum 4 cm na 

całym obwodzie i dodatkowo spoinami w odstępach około 30 cm na całej wewnętrznej klejonej powierzchni. 

2).można też przyklejać płytę na placki. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie od 6 do 8 

placków o średnicy około 7 cm na przyklejanej stronie płyty. Następnie płyty te odpowiednio przykłada się i moc-

no dociska. 

Powyżej poziomu terenu płyty należy dyblować (kołkować). Montaż łączników należy rozpocząć dopiero po do-

statecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej.  Łączniki kotwiące powinny zostać zastosowane w 

ilości min. 4 szt. na 1m2 powierzchni płyt  XPS30. Łączniki powinny być zamocowane w warstwie konstrukcyjnej 

ścian na głębokość nie mniejszą niż 50 mm. 

Część cokołowa (ponad poziomem terenu) zostanie pokryta cienkowarstwowy tynkiem mozaikowym. 
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2.2.  Rodzaje materiałów i elementów systemu: 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w doku-
mentach 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 przygo 
towania 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, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 

 zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
2.2.3 Płyty termoizolacyjne: 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja 
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25m powyżej poziomu terenu (budynki no-
wobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mo-
cowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają  krawędzie pro-
ste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji bo-
niowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny 
frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,-  w niniejszej specyfikacji nie występują. 

- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzglądu na niższą w porównaniu ze styropianem eks-
pandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 
Przyjęto płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 o współczynniku λ = 0,040 W/ mK  ,  
gr. 12 cm. 

- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 
ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad po-
ziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowa-
nia mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejo-
ne. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 
Przyjęto płyty ze styropianu EPS 80-036   o współczynniku λ = 0,036 W/ mK,  gr. 15 cm, 
złącza zakładkowe, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 115 kPa , klejony i kołko-
wany; (w miejscu istniejącego ocieplenia gr. 10cm); 

- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna ,-  w niniej-
szej specyfikacji nie występują. 

Parametry termiczne oraz grubość płyt należy przyjmować wg dokumentacji projektowej. 
2.2.4.  Łączniki mechaniczne: 

- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, poli-
propylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z two-
rzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo (obowiązkowo) - w krążki termo-
izolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do moco-
wania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5.    Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izo-
lacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie war-
stwę zbrojoną. 

2.2.6  Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą, do wysokości 3m ponad poziom otaczającego gruntu nale-
ży stosować podwójną warstwę siatki jw. lub siatkę wzmocnioną o gramaturze 200 - 500 g/m2. 

2.2.7  Zaprawy (masy) tynkarskie 
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- Zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgod-
nie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na za-
nieczyszczenia wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6mm) 
wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy 
(„kornik", żłobiony), - zalecana wg niniejszej ST 
Przyjęto tynk cienkowarstwowy mozaikowy: 
Średnica ziaren kruszywa w tynku – 2mm. Przyczepność tynku minimum 0,20 MPa. Gęstość 
objętościowa stwardniałej zaprawy ok.1,20 g/m2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach po-
winna spełniać kategorię CSIII. Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach nie mniej niż 2 Mpa. 
Absorpcja wody od podciągania kapilarnego kategoria W0. 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ = min. 5.  
Wykończenie cokołu - tynk mozaikowy z barwionym kruszywem kwarcowym o uziarnieniu 1 -
2 mm, hydrofobowy, paroprzepuszczalny, zawierający dodatki biobójcze, minimalna przyczep-
ność 0,7 N/mm2. Tynk powinien być w jednolitym kolorze szarym. 

- Masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) go-
towe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wyma-
gają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tyn-
ków mineralnych - nie zalecane wg niniejszej ST, 

- Masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z do 
datkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowar-
stwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od 
uziarnienia (1-3mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - 
typu baranek, rowkowy lub modelowany- nie zalecane wg niniejszej ST, 

- Masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wy-
konywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych- 
nie zalecane wg niniejszej ST, 

2.2.8      Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

 Powłoka malarska wg przyjętego wariantu kolorystyki. 
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 alu-
miniowej (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 in-
nymi 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 3m  ponad poziomem terenu), 

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie war-
stwą zbrojoną i malowane, 

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalo-
wej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga:  W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych elementów. 
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2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów: 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wyda-
nymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku euro-
pejskim (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  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 stoso-
wania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Nie dopuszcza się mieszania systemów różnych producentów w ramach metody „lekkiej-mokrej” 
(B.S.O.). Powinien zostać zastosowany zestaw materiałów dopuszczalnych wg wybranego systemu 
jednego producenta. 

 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej. 
3.1.  Sprzęt do wykonania robót: 
 Rodzaje sprzętu używanego do prac budowlanych związanych z robotami do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonania robót: 
  Do wykonywania robót   należy stosować   : 
 - szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża 
 - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

 - narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia   
  - pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowa- 
     dzania kompozycji klejących  
 - łaty do sprawdzania równości powierzchni  
 - poziomice, 
 - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania   kompozycji 

klejących, 
  - gąbki do mycia i czyszczenia, 
 -  szlifierki o napędzie elektrycznym    
 - gruboziarnisty  papier  ścierny   
 - rusztowania,   
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 
4.1.  Transport i składowanie materiałów:   

Transport materiałów do wykonania robót  nie wymaga specjalnych środków  i  urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów  pokrytych plandekami lub  zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest  przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
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urządzeń  mechanicznych. Składowanie  materiałów  na budowie  musi być pomieszczeniach  
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami  i minusowymi  temperaturami.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części Ogólnej. 
5.1  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 występo-
wania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie po-
wierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istn. 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).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodaj-
nych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.   
Sprawdzenie wytrzymałości powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istnieją-
cych - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości doty-
czących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia ba-
dawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 
materiału  izolacyjnego. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) pró-
bek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystar-
czająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z 
klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie 
należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym, zgodnie z Kartą Techniczną produktu i 
po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, na-

leży uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża . Szczegól-
nej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii  wielkopłytowej (wielkoblo-
kowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zako-
twień warstwy zewnętrznej, 

5.2   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 antyadhezyj-
nych (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 antyko-
rozyjnie. 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuacją wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3.  Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych wa-
runków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczają-
cych przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre sys-
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temy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wil-
gotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.3.1 Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntują-
cy na całą jego powierzchnię. 

5.3.2  Montaż płyt izolacji termicznej 
Styropian mocować do ścian zaprawą klejową oraz łącznikami  mechanicznymi. 
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach 
siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych 
ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszyst-
kim głębokości zakotwienia łączników. 
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). Za-
mocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami 
elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Klejenie płyt:  
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równo-
ści podłoża, metodą pasmowo - punktową w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty   lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej za-
prawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Metoda pasmowo-punktowa :  na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 
"plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od 
krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 
50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo na-
łożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie 
powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do 
ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płasz-
czyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po 
upływie kilkunastu minut. 
 Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd  na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Wszystkie przewody biegnące na ścianach uporządkować, powiązać w grupy oraz ukryć w warstwie 
izolacji termicznej w rurze osłonowej karbowanej. 
Mocowanie mechaniczne płyt:  
Zgodnie z wymaganiami systemowymi  należy wykonać  przewidziane projektem  mocowanie płyt  termo-
izolacyjnych  łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi)  do podłoża. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastiko-
wym. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu 
zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu 
przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 
48h od przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę 
na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy 
termoizolacji. Łączniki kotwiące powinny zostać zastosowane w  ilości min. 4 szt. na 1m2

  
powierzchni 

płyt . Łączniki powinny być zamocowane w warstwie konstrukcyjnej ścian na głębokość nie mniejszą niż 
50 mm. 
Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw 
(min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić 
w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
UWAGA: Warstwy termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 nie kołkować ze względu 
na  wykonaną warstwę hydroizolacji  z masy bitumiczno-kauczukowej. 
Termoizolacja  klejona do projektowanej hydroizolacji na klej bitumiczny rozprowadzony na całą 
klejoną powierzchnię( nie kołkować).    - wg oddzielnej SST. 
Wykonanie detali elewacji 
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W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, na-
rożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych: 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu za-
prawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną 
powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym 
warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie 
jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego po-
wierzchni. Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko 
uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 

5.3.3   Wykonanie warstwy zbrojonej  
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termo-
izolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych lub z wełny 
mineralnej). 
Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego 
(siatka o gramaturze min. 145 g/m2). Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię za-
mocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pio-
nowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać 
pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w 
nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Są-
siednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie 
uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką 
warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej po-
wierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Szerokość siatki zbrojącej powin-
na być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 
Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na war-
stwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.  
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, nale-
ży stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Podwójna tkanina powinna być stosowana na całej 
wysokości ścian parterowych. 
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 ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.3.4  Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
   Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować tynkiem podkła 

dowym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej 
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po 
zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h). Po upływie 
tego okresu można przystąpić do nakładania tynków mineralnych cienkowarstwowych. Tynki o grubość 
kruszywa max 2,0 mm, niebarwione, przeznaczone do malowania. 
 Przy tynkowaniu  stref przy stolarce stosować profile przyokienne z siatką zbrojącą. 
Sposób przygotowania mineralnych zapraw tynkarskich  
Suchą zaprawę należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i bardzo dokładnie 
wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 10 minut i ponownym wymiesza-
niu zaprawa jest gotowa do użycia. 
Uwaga! Należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonej ilości wody zarobowej, w celu uzy-
skania jednakowej konsystencji zaprawy. Stosować jedynie wodę pitną oraz nie dodawać innych składni-
ków do produktów.  
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Technologia ręcznego wykonania mineralnej strukturalnej wyprawy tynkarskiej  
Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używa-
jąc do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali stali nierdzewnej usunąć 
nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponow-
nym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku 
płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w 
zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku  pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, 
warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach połu-
dniowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozpro-
szonego poniżej 30. 

5.3.5  Zabezpieczenie izolacji w gruncie: 
Izolację termiczną zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypki gruntem. 
Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością. 
Izolacja zabezpieczona warstwą hydroizolacji  -2xfolia budowlana PE. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej. 
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. 

6.3.  Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczą-
cych przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.4.  Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.1. oraz 5.2. ni-
niejszej ST. 

6.5.  Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów sys-
temowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bie-
żąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
-  Kontroli przygotowania podłoża — nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
-  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, 

-  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozpo-
rowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 
mm poza nią), oraz wykonania krążków izolacyjnych na łącznikach, 

-  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki,  pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstw/ 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, 

-  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie 
zakresu w/konania (w przypadku systemowego wymagania), 

-  Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury. 
- malowania - pod wzglądem jednolitości i koloru. 

6.6.  Badania w czasie odbioru robót. 
Zakres i warunki wykonywania badań 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczą-
cych 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 od-
biorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań doko-
nanych 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. 
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 poz.. 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 ocie-
plania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. 
zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków 
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy sto-
sować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze". Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić 
się w następujących granicach: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie po-
wierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie krawę-
dzi od linii prostej 

Odchylenie powierzch-
ni i krawędzi od kie-

runku 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta prze-
widzianego w dokumentacji 

pionowego  poziomego  

III nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niż 
2 mm na 1 m 

i ogółem nie wię-
cej 

niż 4 mm na ścia-
nach do 3,5m wy-
sokości oraz nie 

więcej niż 6mm na 
ścianach powyżej 
3,5m wysokości 

nie większe niż 
3mm na  m 

i ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni mię- 
dzy przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 
-  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego pro-

mienia nie powinny być większe niż 7 mm, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzch-
ni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysoko-
ści 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 .  OBM IAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w Części Ogólnej. 
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

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. Z powierzchni potrąca 
się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1m2, doliczając w tym przy-

46



 

 

 
 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
  

 
architekt Wanda Grodzka   



/ fax.
e-mail 

502-52-18-36 
58/342-19-31 

pracownia@zut.gda.pl 
 

 

 
 

padku 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.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej. 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewen-
tualnym 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 niniejszej specyfikacji. W przypadku pozy-
tywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją tech-
niczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przy-
padku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usu-
nięcia 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 osta-
tecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Protokół odbioru częściowego jest pod-
stawą 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 zakre-
su (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz doko-
nanej 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   w toku wykonywania robót, 
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych mate-

riałów 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. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podany-
mi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opraco-
wanej 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 wy-
brać jedno 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 do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednocze-
snym 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. 
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 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wyko-
nawcy. 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 okre-
sie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usu-
waniem 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  gwa-
rancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach ociepleniowych. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 
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 czę-
ściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany za-
kres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaak-
ceptowanych 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 rusztowań do wys. 4,0m,   
- 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 profili mo-

cujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i pro-

jektu robót ociepleniowych, 
- ewentualne 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 elemen-

tów dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wyma-
ganym 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, 
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- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, ma-
lowaniem. wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolory-
stycznych) - tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych za-
nieczyszczeń, 

- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze zleceniodawcą 

i zgodnie z zaleceniami producenta, 
-    likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania ro-
bót na wysokości powyżej 4m, należy ustalić w postanowieniach  pkt 9 szczegółowej specyfikacji tech-
nicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 

 
10.  NORMY I DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Normy 
PN-EN 13162:2002 
 
PN-EN 13163:2004 
 
PN-EN 13164:2003 
 
PN-EN13164:2003 
A1:2005(U) 
PN-EN 13499:2005 
 
PN-EN 13500:2005 
 
PN-ISO 2848:1998 
PN-ISO 1791:1999 
PN-ISO 3443-1:1994 
 
PN-63/B-06251 
 
PN-71/B-06280 PN-
80/B-10021 PN-70/B-
10026 
PN-68/B-10020 PN-
69/B-10023 
 
PN-68/B-10024 
 
PN-70/B-10100  
 
PN-B-02025:2001  
PN-EN ISO 6946:2004 
 
 

 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) pro-
dukowane fabrycznie. Specyfikacja. 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowa-
nego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowa-
nego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocie-
plania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. Budownictwo. Koor-
dynacja modularna. Terminologia. 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 

 
 - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 
kwietnia2004 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późn. zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, póz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, póz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
 - Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych ze-
spolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń W-wa 2004 r. 
 - Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków War-
szawa 2002 r. 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
        WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-08.05 
      KOD CPV 45421000-4  -    ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ   
 
 1  WSTĘP 
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1.1  Przedmiot SST:  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące   wykonania i 
odbioru stolarki budowlanej w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA  
HYDROIZOLACJI  PIONOWEJ   I  POZIOMEJ  WRAZ  DOCIEPLENIEM  FRONTOWEJ  ŚCIANY FUN-
DAMENTOWEJ ORAZ  WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH ŚCIANY FRONTOWEJ DO BU-
DYNKU  MIESZKALNEGO GDAŃSK UL. BISKUPIA 8  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru:  
1) Demontażu istniejących okien wraz z parapetami. 
2) Skorygowania wielkości otworu dla okna. 

   3) Usunięcia i utylizacji materiałów uzyskanych w trakcie prac demontażowych i rozbiórkowych; 
   4) Dostarczenia i osadzenia okien. 
   5) Naprawę tynków w zakresie uszkodzeń spowodowanych w trakcie demontażu istniejącej stolarki  
       i okiennej. 
   7) Montaż parapetów zewnętrznych. 
   8) Montaż parapetów wewnętrznych. 
   Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

1.3.1 Szczegółowe grupy robót występujące przy realizacji projektu -KOD CPV 
- CPV 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien 
- CPV 45421232-8 - Instalowanie okien 

1.4.   Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi   normami .  
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY : 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Części Ogólnej. W 

robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów higienicznych 
(gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych). 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót   : 
a) Okna, według zestawienia stolarki. 
b) Drzwi, według zestawienia stolarki. 
c) Systemowe kotwy i elementy mocujące stosowane do kotwienia stolarki drzwiowej i okiennej. 
d) Parapety zewnętrzne: blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,65mm,  powlekana powłoką poliestrową 
e)  Parapety wewnętrzne : wykonane z MDF gr.25mm w kolorze dąb naturalny, przy drogach ewaku-

acyjnych niepalne , marmurowe w kolorze białym gr.30mm      
f) Materiały do lutowania. 
g) Cegła ceramiczna pełna zwykła klasy 10. 
h) Zaprawa cementowo-wapienna M5. 
i) Profile stalowe i elementy żelbetowe według zestawienia. 
Wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami Dokumentacji Technicznej wymaganiami PN  i 
zgodnie z przepisami BHP. 

 
3.  SPRZĘT.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Części Ogólnej. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót    

 W trakcie montażu  stolarki niezbędne będą: 
-  młotki , wkrętaki, drabiny, wiertarki, młotki kujące, kielnie, sprzęt do mieszania  
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   zaprawy, pace murarskie, sprzęt do spawania, sprzęt do lutowania, podesty 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone  
do robót.  

 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 
4.2.  Transport materiałów 

   Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku braku 
    takich zaleceń materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 
    równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  
    przesuwania się i uszkodzenia podczas transportu. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT.  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Części Ogólnej. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.1  Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej: 
 Przed demontażem starej stolarki  

- miejsce prac oznakować zgodnie z wymaganiami BHP,  
- zapoznać pracowników z zakresem demontaży i poinstruować o bezpiecznym sposobie jego wykonania.  
 Elementy stolarki  okiennej  wykuć z otworów, oczyścić i składować. Przeznaczone do utylizacji usunąć z 
placu budowy. W pierwszej kolejności należy wyjąć z ościeżnicy skrzydła, następnie zdemontować parape-
ty, na końcu ręcznie wykuć ościeżnicę oraz w koniecznych przypadkach skorygować światło ościeży.  
 Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie szkła w demontowanych oknach. Obróbki blachar-
skie należy rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku wynosić w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem.   
Na czas demontażu przygotować kontenery w których będą gromadzone uzyskiwane w trakcie rozbiórki 
materiały.   
 Po zdemontowaniu istniejącej stolarki otwory w ścianach zewnętrznych winny być zabezpieczone przed 
wtargnięciem do wnętrza obiektu osób trzecich jak również przed zalaniem budynku przez opady atmosfe-
ryczne. 

5.2  Korygowanie wielkości otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych.  
  W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy skorygować otwory w ścianie zewnętrznej. 

W tym celu należy: 
-  wykonać bruzdę po jednej stronie ściany i osadzić w niej profil stalowy jak to określa dokumentacja; 
-  wykonać bruzdę po drugiej stronie ściany i też osadzić w niej profil; 
-  połączyć ze sobą profile przez zespawanie za pomocą płaskowników dystansowych; 
-  zespolić profile z murem za pomocą podbetonowania; 
-  po związaniu zaprawy usunąć mur pod nadprożem w otworze okiennym (drzwiowym) oraz dobudować 
mur dostosowując otwory w świetle ościeży do żądanych wymiarów. 
-  usunąć gruz z obiektu do kontenerów. 
Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych projektu wykonawczego. 

5.3  Przygotowanie ościeży    
Przed osadzeniem stolarki  okiennej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. Ościeżnice okien z 
profili PCV mocować do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie punktów  mocowania 
podanym w instrukcji montażu przez producenta , jednak nie większych odstępach niż 70 cm . 
Szerokość szczelin montażowych przy osadzaniu okien w murze określa instrukcja montażu producenta. 
Niezależnie od tego , minimalna szerokość szczelin montażowych pionowych i szczelin linii nadproża , 
winna wynosić 10 mm . 
Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Wymiary stolarki powinny być 
odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 

−  zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy, 

−  zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgotności, 
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−  wykonania uszczelnień, 
−  wykonania spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody. 
W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach  i  nadprożu  po 
10÷15 mm na stronę. 
Przy oknach z PVC i drzwiach z aluminium – z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem temperatu-
ry – luzy na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien i drzwi. 
 Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od materiału z jakiego została wykonana i dla stolarki  PCV i 
aluminium  powinien wynosić min. 15mm. 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 
- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania sło-
necznego) luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm. 
Mniejsze od podanych dla drewna, PVC i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50%, są dopusz-
czalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania taśm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i 
dużej dokładności wykonania ościeży. 
Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25÷40 mm, mogą być zmniejszone, ale należy mieć na uwa-
dze zachowanie spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie parapetów. 
Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeży i okien również 
dopuszczalne odchyłki ościeży takie jak: 
- w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów  
od 2,5 m do 5,0 m, 
- w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej ± 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm dla 
wymiarów od 2,5 m do 5,0 m. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 
W ościeżach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do docieplenia należy brać pod uwagę 
ewentualna potrzebę poszerzenia ościeżnicy dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego zasłonię-
cia ościeżnicy. 
Ościeża przygotowane do wbudowania okien powinny odznaczać się dokładnością kształtów i wymiarów, 
ich płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. 
Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić do krawędzi otworu 
na całym obwodzie ościeża. 

5.4 Przygotowanie stolarki. 
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed 
wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.5      Wymagania dotyczące montażu. 
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 

-  przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenia własne oraz inne obciążenia występujące podczas 
użytkowania, 
-  luz między otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna 
pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji bu-
dynku, 
-  luz pomiędzy oknem a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność ciepl-
ną, przeciwdźwiękową i akustyczną,  
-  parapety zewnętrzne winny być zamontowane tak aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody z 
opadów atmosferycznych poza lico budynku, 
-  okna i drzwi zewnętrzne powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na wewnętrznych po-
wierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy; 
jeśli nie posiada się takich danych okna należy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez ocieple-
nia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany wielowar-
stwowej w strefie ocieplenia. 

Ustawienie okna  należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm , a różnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od : 

-  2 mm przy przekątnej do 1 m 
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-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m . 

Zamontowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin montażo-
wych materiałem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu świadectwem ITB . 

  Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć . 
Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek  i odprysków. 

5.6 Sposób montażu stolarki budowlanej. 
  Montaż stolarki polega na: 

− ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych podu-
szek montażowych; 

− wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy ścianą był jednakowy ze wszystkich stron; 

− trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych, 

− wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 

− zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów ( należy uważać aby w czasie 
mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się); 

− uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie szczelina 
powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być 
wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy, 

− wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapet winien odprowadzać wodę na min. 
3cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić  min. 5% ; parapety powyżej 3 m długości powinny 
być łączone za pomocą profili dylatacyjnych); 

− wykonanie  obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeży, na 
podkładzie z wyrównanej zaprawy  lub kleju, parapety drewniane za pomocą  wkrętów do wsporników 
mocujących; 

− Wykończenia ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa , 
które winny zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku i tynku,  można zastosować specjalne listwy 
przyokienne) 

− regulacji okuć (okna należy wyregulować tak aby bez trudu zamykały się i otwierały). 

− usunięcie odpadów, sprzątnięcie wszelkich zanieczyszczeń,  umycie okna i drzwi. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeży za pomocą 
klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i 
nadprożu, a w ościeży z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. 
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na stałe. Przy 
posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach warstwowych podparcie 
progu powinny stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach 
ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w 
ościeżu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. 
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje 
rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest osadzona w 
strefie izolacji termicznej. 
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpie-
czeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane łączniki muszą 
być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości minimum 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżni-
cą trzeba dostosować do jej profilu. 
Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub przykręca 
wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami rozpo-
rowymi lub specjalnymi wkrętami. 
Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy 
wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów lub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed 
przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów po-
winna być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich za-
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głębienie w ścianie. Wielkość tego zagłębienia zależy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i 
jest określona przez producenta łączników. 
Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. 
Te same zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru. 
. 
Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić materiałem 
uszczelniającym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej uwzględniającej: 
- rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy. 
- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych. 
- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnętrznej przed wnikaniem pary wodnej. 
Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym może być poliure-
tanowa pianka montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych monta-
żystom powinny być znane ich właściwości i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu 
wyrobów o dużych gabarytach należy stosować rozpórki zabezpieczające przed wygięciem ramy przez roz-
prężającą piankę. 
Izolacje paroszczelną zabezpieczającą przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej 
przyklejanych jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu silikonowego ułożonego w szcze-
linie między krawędzią ościeżnicy a ościeżem. W obu przypadkach powinny być spełnione warunki do uzy-
skania trwałej przyczepności do ramy i ościeża. Użycie folii pozwala zabezpieczyć szczeliny nierównomier-
ne i szerokie. Silikonem należy uszczelniać na podkładzie uzyskanym przez wciśnięcie w szczelinę okrągłe-
go sznura np. polietylenu. Grubość warstwy silikonu powinna wynosić około połowy szerokości szczelin. 
Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych powinna być paro-
przepuszczalna (w większym stopniu niż ta od strony wewnętrznej) i powinna zabezpieczać przed wnika-
niem wody w warunkach silnego wiatru.  
Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające. Przy gwaranto-
wanych uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze wykończenia np. kitem si-
likonowym. 
Przy montażu okien należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów. 

5.7 Wykonanie obróbek zewnętrznych : 
Parapet winien odprowadzać wodę na min. 3cm od lica ściany, a jego spadek powinien wynosić  min. 5% 
; parapety powyżej 3 m długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych; 

5.8 Wykonanie obróbek wewnętrznych : 
 Parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeżu, na podkładzie z wyrównanej zaprawy  lub 

kleju, parapety drewniane za pomocą  wkrętów do wsporników mocujących; 
5.9 Wykończenie ościeży: 
 Ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa , które winny zachodzić na 

warstwy izolacyjne, na styku i tynku,  można zastosować specjalne listwy przyokienne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej.  
6.1 Kontrola ościeży : 

Ościeże musi być w miarę równe i suche. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich być kru-
chych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych. 

6.2 Kontrola materiałów : 
 Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu do 
obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania). 

6.3    Kontrola w czasie wykonywania robót : 
   Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z projektem specyfikacją techniczną , 
   instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 
6.4    Kontrola w czasie odbioru robót : 

W czasie odbioru robót kontroli podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
− zgodność ze specyfikacją techniczną 
− jakość zastosowanych materiałów 

− jakość montażu stolarki 
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− jakość połączenia ościeżnic z ościeżnicami 
Połączenie ościeżnic okien i drzwi z ościeżnicami powinny spełniać wymagania dotyczące: 

− rozwiązań konstrukcyjnych ( tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, aby 
odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności,  mocowania i połączenia po-
między ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na 
wstrząsy i uderzenia) 

− szczelności ( połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda spływająca 
po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 

− izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 

− izolacyjności akustycznej 

− korozji ( połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 
− higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, itp., 
nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 

− własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć i od-
barwiać) 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej 
 Jednostką obmiarową jest : 

-  dla montażu okien i drzwi – 1 szt. 
-  dla montaż  parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – 1 mb 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-  odbiorowi ostatecznemu 
 -  odbiorowi końcowemu 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 

-  jakość  i sposób osadzenia ościeżnic 
-  uszczelnienia szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem. 

8.2 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym(wstępnym) robót.  

8.3 Odbiór końcowy robót   
Odbiorowi końcowemu przy montażu stolarki podlegają: 

-  jakość montażu( odchylenie od piony(max 2mm na 1m ościeżnicy nie więcej niż 3mm na cała ościeżni-
cę, otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać, ani zamyka) 
-  stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań , uszkodzeń mecha-
nicznych 
-  sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez zaha-
mowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki 

Dokumenty do odbioru końcowego :  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-  dokumentację powykonawczą; 
-  dziennik budowy i rejestr obmiarów; 
-  deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów, 
-  protokóły odbioru robót zanikających. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.4 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwaran-
cyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę jednostkową wraz 
z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą.   

  Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie gotowej stolarki, 
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-  dopasowanie i wyregulowanie elementów 
-  wykonanie i montaż parapetów 

 
10.  NORMY I  PRZEPISY ZWIĄZANE.   
10.1. Normy  

− PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 

− PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział” 

− PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia” 

− PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy  

− PN-B-10201:1998 „ Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” 

− PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania" 

− PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport” 

− PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 

− PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania” 

− PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 

− PN-EN 12210: 2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 

− PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i  zamykanie. Metoda badania” 

− PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowa-
nie i siły operacyjne” 

− PN-EN 12400: 2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 

− PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” 

− PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika prze-
nikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona” 

− PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna i drzwi 

− PN-EN 12365-(1-4):2004(U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, ża-
luzji i ścian osłonowych” 

− PN-EN 107:2002(U) „ Metody badań okien- Badania mechaniczne” 

− PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
 
 
 
 
 

   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
        WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-08.06 
      KOD CPV 45261310-0 - OBRÓBKI BLACHARSKIE   

 
1  WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące   wykonania i od-
bioru obróbek blacharskich wraz z  rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad  dach  bu-
dynku.  w związku z realizacją zamówienia: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA  HYDROIZOLACJI  
PIONOWEJ  I  POZIOMEJ  WRAZ  DOCIEPLENIEM  FRONTOWEJ  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ  
 WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH ŚCIANY FRONTOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
GDAŃSK UL. BISKUPIA 8  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
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realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  obróbek  blacharskich nad izolacja temiczna w scianie piwnic 

 1.3.1 Szczegółowe grupy robót występujące przy realizacji projektu -KOD CPV 
- CPV  45261000-4   - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

- CPV 45261310-0 - Obróbki blacharskie   

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określe-
niami podanymi w Części Ogólnej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.    

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Części Ogólnej. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  norm polskich,  
– Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez pro-
ducenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbki blacharskiej.  

2.2. Rodzaje materiałów  
  Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2.1. Blacha tytanowo-cynkowa:  
Blacha  tytanowo-cynkowa   płaska powinna odpowiadać normami PN-EN 988 i PN-EN1179. 
Grubość blachy 0,65mm , patynowana ( matowa),  kolor naturalny 
Deklarowany skład chemiczny: 
-  miedź (Cu) – 0,1-0,18 %, 
-  tytan (Ti) – 0,07-0,12% 
-  aluminium (Al.) max 0,015% 

   -  reszta – cynk gatunku Z1 wg PN-EN 1179 (99,995% Zn) zabezpieczające. 
Asortyment: 
-  arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1000x3000 mm. 
-  taśmy w kręgach, szerokość 200-1000mm 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi  tj. m.in.: 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków. 

   Zabrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę 
jak np. szlifierki kątowe. 

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 
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4.2. Transport materiałów:  
4.2.1.  Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

−  samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
−  samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
−  ciągnik kołowy z przyczepą.  
Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  Przy ruchu po drogach publicznych środki trans-
portowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne dla podkładów : 

Blachy cynkowo-tytanowe stosowane w technice rąbkowej wymagają zastosowania podłoży pełnych, 
czyli takich, w których odległości pomiędzy elementami (deskami, płytami wiórowymi itp.) nie przekra-
czają 10 mm. Podkłady te przejmują obciążenia statyczne i powinny zostać zaprojektowane odpowiednio 
do wielkości i rodzaju obciążeń. Pokrycie blachami cynkowo-tytanowymi powinno mieć wyłącznie cha-
rakter  powłoki. Ponadto podłoże powinno być zawsze stabilne, trwałe, równe, czyste oraz powinno być 
pozbawione wystających elementów mogących uszkodzić blachę  np.: gwoździe, zastygnięta zaprawa 
cementowa,  itp 

 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania 

a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  

− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co naj-
mniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  

  − podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć  odpo-
wiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szcze-
lin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm , a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny 
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfalto-
wym,  

− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne.  

5.2.1 Korozja elektrochemiczna: 
Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli mogłoby to prowadzić do korozji 
kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć 
zawarta w materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej: 
-  dopuszczalne połączenia bezpośrednie: aluminium, ołów, stal ocynkowana, stal nierdzewna 

-  niedopuszczalne połączenia bezpośrednie: miedź, stal 
Do mocowania blachy zaleca się stosowanie gwoździ stalowych ocynkowanych (karbowanych) o wymia-
rach2,8x25 mm lub wkrętów ze stali nierdzewnej o wymiarach 4x25 mm.  Zabronione jest stosowanie 
gwoździ miedzianych i stalowych nie zabezpieczonych powłoką cynkową. 

5.2.2 Korozja bitumiczna: 
Przy bezpośrednim kontakcie blachy cynkowo-tytanowej z wodą spływającą z powierzchni bitumicznych 
może zachodzić niekorzystne zjawisko zwane korozją bitumiczną. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku 
stosowania metalowych systemów odwadniających i obróbek blacharskich pod dachami pokrytymi mate-
riałami bitumicznymi np.: papami. Powierzchnia bitumiczna poddana oddziaływaniu promieniowania 
UV, wilgoci atmosferycznej oraz związkom chemicznym zwartym w powietrzu emituje agresywne 
związki chemiczne o kwaśnym odczynie, które w kontakcie z blachą mogą wywołać korozję cynku. 
W przypadku umieszczenia materiałów bitumicznych na połaci nachylonej, blacha cynkowo-tytanowa nie 
powinna znajdować się poniżej (względem kierunku spływu wody). W przypadku pokrycia materiałem 
bitumicznym dachu płaskiego, zastosowanie osłony w postaci posypki żwirowej zabezpiecza przed bez-
pośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, a co za tym idzie przed możliwością powstawania 
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produktów utleniania środków bitumicznych. Jeżeli nie jest możliwe wyeliminowanie kontaktu blachy 
cynkowo-tytanowej z produktami rozpadu środków bitumicznych, korozji bitumicznej można zapobiegać 
pokrywając powierzchnię blachy ochronnymi powłokami malarskimi. Do zabezpieczenia powierzchni 
blachy cynkowo-tytanowej stosowane są preparaty chlorokauczukowe lub coraz częściej stosowane pro-
dukty na bazie żywic akrylowych. 

   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specy-

fikacji  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 
4.3.2.  

6.3. Kontrola wykonania pokryć : 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a)  w odniesieniu do prac  zanikających (kontrola międzyoperacyjna)  –  podczas wykonania prac po-

krywczych,  
b)  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa)  – po zakończeniu prac pokryw-

czych.  
6.3.2.  Pokrycia z blachy  

a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji tech-
nicznej.  

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia da-
chowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych.  

 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

–   dla robót – krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,  
–   dla robót – rynny i rury spustowe – 1 mb  wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w do-
kumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót   stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  
8.2. Odbiór podkładu  
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku.  

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
 . Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrud-
niony.  

8.3.1. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  
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d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
  Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
  Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.2. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b)  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,  
c)  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia.  

  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpie-
czeń eksploatacyjnych.  

  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli cho-
ciaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie  nie powinno być odebrane. W takim przypad-
ku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  

 pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie  

 odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.4.  Odbiór pokrycia z blachy  
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 

linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  
 Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
8.5.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
8.6.  Zakończenie odbioru  
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: – ocenę wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
   –   przygotowanie stanowiska roboczego,  
   -  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
   –   ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

 –     zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
–   oczyszczenie i uporządkowanie stanowiska pracy.  

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy  

PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych.PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze bu-
dowlanej.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: 
Stal.  

PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Cha-
rakterystyka wyrobów samonośnych z blachystalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB podłożu.  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i ba-

dania.  
10.2.      Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,  
   zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB 
 

 
    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-08.02 
    KOD CPV 45262300-4 - BETONOWANIE ,    KOD CPV 45262310-7   - PRZESZYCIA , 
  
1  WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące   wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych w obiektach kubaturo-
wych  w związku z realizacją zamówienia: : PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA  HYDROIZOLACJI  
PIONOWEJ   
              I  POZIOMEJ  WRAZ  DOCIEPLENIEM  FRONTOWEJ  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ  
              WYMIANIE DOŚWIETLACZY OKIENNYCH ŚCIANY FRONTOWEJ DO BUDYNKU   
              MIESZKALNEGO GDAŃSK UL. BISKUPIA 8  

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem i ułożeniem zbrojenia 
- układaniem mieszanki betonowej, 
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- pielęgnacją betonu. 
 Szczegółowy zakres robót określono w projekcie technicznym i przedmiarze robót. 

1.3.1 Szczegółowe grupy robót występujące przy realizacji projektu -KOD CPV 
- CPV 45223210-1  - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
- CPV 45262300-4 - Betonowanie 
- CPV 45262310-7 - Zbrojenie 
- CPV 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi 
normami .  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej.    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY : 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w Części Ogólnej. 
2.2  Zbrojenie: 
2.2.1.  Żebrowana stal zbrojeniowa : 

Zbrojenie musi spełniać wymagania norm  PN-91/S-10041,  PN-90/B-03200,  PN-77/B-06200 oraz 
WTWO. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gat.St3SX-b. 
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI ZBROJENIOWEJ. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm 8÷12 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
- wytrzymałość na rozciąganie Re (min) w MPa 550 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
- wydłużenie (min) w % 10 
- do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06  : 
- średnica pręta w mm 6÷32 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

 - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
- wydłużenie (min) w % 20 
- zginanie do kąta 60° brak pęknięć t rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01  : 
- średnica pręta w mm 5,5÷40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
- wytrzymałoś ć na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
- wydłużenie (min) w % 24 
- zginanie do kata 1 80° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 : 
- średnica pręta w mm 5.5÷40 
- granica plastyczności Re (min)= 220 MPa 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) =310 MPa 
- wydłużenie (min)w % 22 
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- zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku S235 wg normy PN-EN 10025:2005 
- średnica pręta w mm 5.5÷20 
- granica plastyczności Re (min) = 235 MPa 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) = 380 MPa 
-  twardość według skali Brinella  HB=140 

-  wydłużenie względne próbki A5 –21-24% 
-   zawartość węgla w [%] -0,25 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 
Wymagania przy odbiorze stali zbrojeniowej : 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym maja być 
podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg norm/ PN-H-93215, 
- numer w/topu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

2.3.2.  Materiały pomocnicze : 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego  wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia 
prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. Dopuszcza się stosowanie stabi-
lizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowa-
ne do prętów. 

2.4  Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1.  Cement 

 Cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  spełniać wymagania zawarte w normie  PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN196-6; 1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadąjących się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
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cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
-        cement  pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
 otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
 (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement   luzem   -   magazyny   specjalne   (zbiorniki   stalowe   lub   żelbetowe   przy
 stosowane   do pneumatycznego   załadunku    i   wyładunku    cementu    luzem,    za
 opatrzone   w   urządzenia   do przeprowadzania   kontroli   objętości   cementu   znaj
 dującego   się   w   zbiorniku   lub   otwory   do przeprowadzania kontroli objętości 
 cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające    cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie  
może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana  
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronio-
nych w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3 Kruszywo 
. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjąt-

kami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

 Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2  mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
 Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 2%. 

 Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4 Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i do-
datków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczel-
niających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy 
stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w 
WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera.   
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.4.5 Beton: 
 Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy niż od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność – większa niż 0,8 MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mie-
szanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać naj-
mniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbęd-
ną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszy-
wie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilości piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wi-
browanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey`a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzują-
cego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od 
wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego usta-
lenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w lite-
raturze fachowej. 
Maksymalna ilość cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
- 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie i dojrzewające w wa-
runkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość 
na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 
16 mm, 
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w Normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania 
jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodę Ve-Be, 
- metodę stożka opadowego.  
Różnicę pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP.   
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  Części Ogólnej. 
4.1.  Transport materiałów : 

 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 
robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzają-
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cego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjali-
styczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowa-
dzić zgodnie z przepisami BIOZ . 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby zapewnić  kształt 
elementów stalowych. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

4.2.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton   powinien   być przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki 
nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne" . 

5.1 Roboty przygotowawcze : 
 Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.2 PRZESZYCIA   RYS I PĘKNIĘĆ W MURZE 

               Kolejność postępowania przy przeszyciach rys i spękań w ścianie: 

             - oczyszczenie powierzchni murów w miejscach występowania spękań przy użyciu szczotek stalowych, 

             - wykucie starych spoin, (co 3spoinę) w murach na głębokość 6 cm i ich oczyszczenie, 

              - uzupełnienie i wypełnienie szczelin i rys w murach zaprawą trassowo-wapienną  
               - w trakcie powyższych prac należy przygotować i zamontować zbrojenie z prętów stalowych żebrowa  

                 nych Ø8mm 34 GS - wciśnięcie prętów stalowych w oczyszczone spoiny w miejscach spękań w murze,  

                co 3 spoinę. 
                Ze względu na długotrwałe narażenie muru na niekorzystne warunki zewnętrzne (brak izolacji, zawil 

                gocenie muru, zwietrzałą zaprawę i cegły, itp.) wskazane jest przeszycie całej powierzchni odsłoniętego 

               muru wg zasad opisanych wyżej. 

               UWAGA: Powyższe prace wykonywane są od strony zewnętrznej ściany fundamentowej. Wskazane jest    

                wykonanie analogicznych robót od strony wewnętrznej w trakcie wykonywania prac remontowych  

                piwnic. 

5.3  Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbro-
jenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 
kształtu nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
 Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
 Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali 

i układ zbrojenia. 
 Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 

wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych 
rysunków roboczych. 

 Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie 
  pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.3.  Układanie stali zbrojeniowej 
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 Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 

 Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
 Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
 Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali :   

-  Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
-  Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
-  Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 

 Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami podanymi na rysunkach. 
 Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
 Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
 Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy  nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 
  kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
 przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie be-
tonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Zbrojenie podlega odbiorowi robót zanikających. 

5.4    Betonowanie: 
5.4.1 Zalecenia ogólne: 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość   wykonania   wszystkich   robót   zanikających,    między   innymi   
 wykonania   przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość   rozmieszczenia   i   niezmienność   kształtu   elementów   wbudowanych   w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej; 
 Wytwarzanie mieszanki  betonowej  powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Wyjątkiem są małe elementy o 
objętości do 3 metrów sześciennych niewymagające betonu o klasie konstrukcyjnej, wtedy można 
wykonać mieszankę na budowie. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być 
dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz 
w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 
krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
-  w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub   pompy, 
-  przy betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref przy dylatacyjnych  stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
-  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5*8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 

-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3+0,5m, 

-  belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 

-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 
jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

5.4.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą 
mat lub folii. 

5.4.4 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
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wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.4.5 Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między  ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebra-
niu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych  i 
czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozszalowaniu. 

 Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą 
być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 

  Gładkie wykończenia powierzchni: 
 Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym ka-
mieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż 
do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

 Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 

 Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu po-
winna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowa-
nia. 

  Wygładzanie powierzchni: 
 - packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
   - wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
 - wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
   Wykończenia płyt i podłóg: 

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmia-
ru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powin-
no zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i po-
nownie poddać pracom wykończeniowym. 

5.4.6 Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, 
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

5.5 UZUPEŁNIENIA MATERIAŁU CEGLANEGO I SPOIN 
                Na powierzchni muru należy przeprowadzić wstępne wzmocnienie materiału zachowanych i odkutych    

                spoin oraz cegieł, w których prowadzono wykucia. Do wzmocnienia należy użyć preparatu gruntująco- 

                wzmacniającego do podłoży mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, rozpuszczalnikowym (zawie 

               rającym akryl i rozpuszczalniki organiczne). 

                Ubytki do głębokości 2cm (usunięte w procesie czyszczenia muru) należy wypełnić zaprawą do uzupeł 

               niania ubytków, podkładową, magazynującą sole. 

               W miejscach po wykutych zniszczonych cegłach należy osadzić nowe cegły - cegły dobrać na zasadzie  
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               podobieństwa z materiałem istniejącym - i osadzić we wnękach na zaprawie jw. 

               Usunięte w procesie czyszczenia spoiny należy uzupełnić zaprawą do spoinowania na bazie wapna hy 

               draulicznego, pozbawioną cementu (zaprawa trassowo-wapienna) do głęb. 2cm od lica ściany fundamen 

               towej. 
 

 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części ogólnej. 
   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-  Szalunków 
-  Zbrojenia 
-  Cementu i kruszyw do betonu    
-  Receptury betonu 
-  Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem –  
 -  Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
 -  Dokładności prac wykończeniowych  
-  Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z pro-
jektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  

6.1 Kontrola jakości  wykonania zbrojenia: 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projekto-
wą oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215. 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z róż-
nych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia :   
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny. 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości mierzone w przekro-
ju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekra-
czać 3%. 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6.2 Kontrola i badania betonu: 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobie-
rać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
-  1 próbka na 50 m3 betonu, 
-  1 próbka na dobę 
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 - 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i ba-
da w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidywanej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badanie próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie be-
tonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałościowych betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewa-
nia, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż do 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i za-
gęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z nor-
mą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden  
w okresie betonowania obiektu każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 
12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy prze-
chowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną par-
tię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowa-
nia obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek re-
gularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne labo-
ratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowa-
nych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany jest do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnio-
ne badania przewidziane aktualną normą i niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz ewentualnie inne, ko-
nieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250  

 Rodzaj badania Metoda badania według 
Termin lub częstość 

badania 

Badanie 
składników 

betonu 
 

1) Badanie cementu 
- czasu wiązania 

- stałość objętości 
- obecność grudek 

- wytrzymałość 

 
PN-EN 196-3 

j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii 

j.w. 

2) Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 

- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 

PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 

j.w. 
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- zawartości zanieczyszczeń 
- wilgotności 

PN-EN 1097-6 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 
Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 
4) Badanie dodatków i 

domieszek 
PN-B-06240 i Aprobata 

Techniczna 
 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. 
Przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na ściskanie 
na 

próbkach 
j.w. 

Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 

betonu 

j.w. 
2) Wytrzymałość na ściskanie 

– badanie nieniszczące 
PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadku technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 

Po ustaleniu recepty, 3 
razy w okresie 

wykonywania konstrukcji i 
raz na 5000 m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
 6.3  Tolerancja wykonania: 

Wymagania ogólne 
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przy-
padku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać  wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi po-
dłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjne pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w sto-
sunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym na-
leży podjąć działania korygujące. 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Fundamenty (ławy-stopy): 
Dopuszczalne odchylenie usytuowanie osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
Słupy i ściany: 
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Dopuszczalne odchylenia usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym pozio-
mie nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L ≤ 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 
Dopuszczalne odchylenia słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wy-
sokości h nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcia słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinny być 
większe nić: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 
na wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej fundamentu nie powinna być większa niż: 
Σhi / 300√n przy klasie tolerancji N1, Σhi / 400√n przy klasie tolerancji N2. 
 
Belki i płyty: 
Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenia poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcia belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 
niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podsta-
wy nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy Hi ≤ 20m, ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
Przekroje: 
Dopuszczalne odchylenia wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
10 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancjiN2. 
Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
10 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Powierzchnie i krawędzie: 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie po-
winny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej i wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinno być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinno 
być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenie elementu o długości L (w mm) powodującego jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Otwory i wkładki: 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla betonu jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się 
rowków, skosów o przekroju  równym lub mniejszym od 6 cm2. 
Jednostką obmiarową dla stali jest tona (t) stali konstrukcyjnej. 
Jednostką obmiarową dla szalunków jest m2 wykonanych szalunków. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy o wykonaniu  robót   zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót  zawartych w 
umowie. 

 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 
Szczegółowe warunki płatności (rozliczenie ryczałtowe czy rozliczenie w oparciu o cenę jednostkową 
wraz z kosztami pośrednimi) określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą.   
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania   
- oczyszczenie deskowania, 
- ułożenie zbrojenia, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie  w   konstrukcji   wszystkich   wymaganych   projektem   otworów,  jak    również  
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań,   
- oczyszczenie   stanowiska   pracy   i   usunięcie,   będących   własnością   Wykonawcy,   

materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
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PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe  
PN-88/B-06250   - Beton zwykły  
PN-90/B-06240-44    - Domieszki do betonu  
PN-79/B-06711    - Kruszywa mineralne  
PN-81/B-30003   - Cement murarski 15 
PN-86/H-84018   - Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-89/H-84023/01.  - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215.   - Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-9300  -  Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
B-03150/01        Konstrukcje z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.   Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100       Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1      Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN'196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań.  
PN-ISO 6935-1 -Pręty gładkie. Stal zbrojeniowa. 
PN-ISO 6935-2 -Pręty żebrowane. Stal zbrojeniowa.     
PN-ISO 3443-8-Tolerancje w budownictwie. 

10.2 Inne dokumenty : 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
 306/91   Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,  
Instrukcja ITB nr 409/2005 
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