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I . PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 
16.09.2004r., poz. 2072) 
 
2.  Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 
z późn. zm.) 
 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 
z późn. zm. ogł. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). 
 
 
 

II. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Przedmiot Specyfikacji technicznej: 
 Przedmiotem Specyfikacji technicznej są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robot 
związanych z realizacją zadania p/n „remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym” 
 

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej: 
 
1. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy stosować przy zlecaniu i 
wykonaniu robot objętych Specyfikacją i stanowi zbiór wymagań technicznych  i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji i kontroli jakości robot. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 
cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i 
możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne opracowane są w 
oparciu  o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną Specyfikacją techniczną 
oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 
3. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
 
1. Przekazanie terenu budowy: 
 
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Danych Kontraktowych (Umowie 
z Wykonawcą) oraz protokołem, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące 
dokumenty: 
Dokumentację Projektową  
Dziennik Budowy 
Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot budowlanych  
 
2. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
technicznymi: 
 Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były    w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian   i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. 
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 Dane określone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
3. Zabezpieczenie placu budowy: 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot 
remontowych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia istniejących pomieszczeń w parterze i na poddaszu obiektu w czasie trwania realizacji robot 
budowlanych, w sposób minimalizujący uciążliwości wynikające z prowadzonych robot i na ile będzie to możliwe 
w sposób umożliwiający korzystanie z parteru obiektu. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
4. Ochrona środowiska i terenów sąsiednich w czasie wykonywania robót: 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych i wykańczania robot Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy w należytym porządku, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robot oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych      w następstwie jego sposobu działania, zachowywać środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz możliwością powstania pożaru. 
Odpowiednio zabezpieczyć teren budowy z uwagi na sąsiedztwo obiektu z drogą publiczną – wojewódzką oraz 
fakt lokalizacji budynku w granicach działek. 
 
5. Ochrona przeciwpożarowa: 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
 
6. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, itp. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot.  
       O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w dokumentach. 
 Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie części pasa drogowego w tym chodnika, poprzez 
jego całkowite wyłączenie z użytkowania lub wykonanie odpowiednich daszków zabezpieczających. 
 
7. Określenia podstawowe: 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robot i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
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Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i 
Projektantem, 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców   i ewentualnych 
dodatkowych załączników; wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robot, 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami  i uzupełnieniami w 
trakcie realizacji robot, 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został kreślony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot, 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektową i 
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, 
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub   z właściwymi przepisami 
prawnymi, 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
 
8. Materiały budowlane: 
 
- Wymagania podstawowe: 
 Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z owiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru 
 
- Przechowywanie i składowanie materiałów: 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem. 
 
- Materiały nie spełniające wymogów: 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
- Wariantowe stosowanie materiałów: 
 
 Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora. 
 
9. Sprzęt: 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajność sprzętu 
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będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
 
10. Transport: 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robot i własności przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
 
11. Wykonywanie robót: 
 
- Ogólne zasady wykonywania robót: 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji, 
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
projektowej. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
 Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
- Kontrola jakości robót: 
 
 Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakość materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
- Certyfikaty i deklaracje: 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na 
podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentów technicznych. 
- Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi Specyfikacji. 
 
-  Dokumenty budowy: 
 
- Dziennik budowy: 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
- Rejestr obmiarów: 
 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
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- Certyfikaty i deklaracje: 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robot. 
- Pozostałe dokumenty: 
 Do dokumentów budowy zalicza się także: protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne 
z osobami trzecimi, protokoły odbioru robot, protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 
12. Odbiór robót: 
 
 W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających, 
(polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulęgną 
zakryciu. Będzie wykonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robot.) 
- odbiorowi robót zakrytych, 
(jak dla robot zanikających) 
- odbiorowi częściowemu, 
(polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Będzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze 
ostatecznym.) 
- odbiorowi wstępnemu / ostatecznemu,     
(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości  i wartości. Odbioru 
wstępnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robot z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robot uzupełniających i poprawkowych, 
wynikających z ustaleń poprzednich odbiorów. W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynności i 
ustali nowy termin odbioru wstępnego  ostatecznego.) 
- Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego: 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokół odbioru 
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe   i uzupełniające lub zamienne, jeśli 
zostały sporządzone w trakcie realizacji budowy, 
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia (w przypadku montażu), 
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
Protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku przebudowy lub budowy 
sieci uzbrojenia) 
- odbiorowi końcowemu, 
(Polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym / 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Konstrukcja drewniana - KOD CPV 45262410-8, KOD CPV 45261100-5 
 
 

1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzi: 
Montaż łacenia (łaty, kontrłaty) 
Elementy z drewna są zabezpieczone odpowiednio przez wytwórcę – przeciwpożarowo, 
owadobójczo i grzybobójczo – preparat OGNIOCHRON 
Wykonanie potrzebnych podpór montażowych i rusztowań do montażu konstrukcji drewnianych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2.0 Materiały 
2.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.1.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób by nie 
powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.2. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru 
2.3 Drewno 
Do konstrukcji drewnianej stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem 
środkiem OGNIOCHRON. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Stosuje się drewno klasy K27 wg norm w pkt. 10. 
Wytrzymałości drewna dla klasy K27 [MPa]: 
- zginanie: 27; rozciąganie wzdłuż włókien: 0,75; ściskanie wzdłuż włókien: 20; ściskanie w poprzek włókien: 
 ścinanie wzdłuż włókien: 3; ścinanie w poprzek włókien: 1,5. 
Dopuszczalne wady tarcicy wg normy dla drewna K27: 
- sęki w strefie marginalnej: ¼ do ½ ; sęki w całym przekroju: ¼ do 1/3 ; skręt włókien: do 10%; zgnilizna: 
niedopuszczalne, szerokość słojów: 6 mm. 
Krzywizna podłużna: 
a. płaszczyzn : 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b. boków: 10 mm – szerokości do 75 mm 
5 mm – szerokości > 250 mm 
Wichrowatość : 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna : 4% szerokości 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 23% w wolnym 
powietrzu. 
Tolerancja wymiarowa: 
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- odchyłki wymiarowe desek powinny być zgodne z normą 
- odchyłki krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i – 2 mm. 
2.3 System wiązarów kratowych drewnianych 
Wykonanie i montaż wg technologii firmy spaejalistycznej. 
2.4. Materiał na wykonanie łączników i kotew 
2.4.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.4. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
2.5. Wielofunkcyjny środek zabezpieczający OGNIOCHRON 
Zabezpiecza przed ogniem, grzybami domowymi i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. 
Działa na zasadzie poboru ciepła i obniżenia stężenia tlenu i gazów palnych w strefie ognia. Stosować 
do zabezpieczania więźby dachowej, odeskowania dachów, elementów konstrukcji ścian działowych itp 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
Stan skupienia : Ciecz,Barwa : Bezbarwna,Zapach : Słaby, niedrażniący,Temperatura wrzenia : Brak danych 
Temperatura zapłonu : Brak danych,Temperatura samozapłonu : Brak danych,Granice wybuchowości : Brak 
danychGęstość w temp.20°C : 1,010 – 1,020 g/cm3pH :8–9 
Rozpuszczalność w wodzie : Rozpuszcza się 
3.0 Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4.0 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – dźwigary z drewna klejonego 
posiadają znaczne długości i przewożone muszą być przez specjalne samochody. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
Samochody do transportu dźwigarów z drewna klejonego mają długość od 12 do 30m, są lekkie i mają 
skręcane osie obrotu. Dźwigi rozładunkowe mają nośność 12-19 ton/metr i można je zdemontować 
dla uzyskania większej długości ładunkowej. Zdalne sterowanie umożliwia szybki i bezpieczny załadunek i 
rozładunek. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1. Sposób prowadzenia robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.3 Deskowanie połaci 
Szerokość łat 50 mm. 
Każdą deskę należy przybić minimum 2 gwoździami. Długość gwoździ powinna być 2,5 raza większa od 
grubości desek. 
5.4 Impregnacja więźby dachowej 
Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego. 
W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody zanurzeniowe – kąpiel 
„zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”. 
Kąpiel „zimna” – drewno zanurzone w 30% roztworze, czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w 
temperaturze 20 stopni jest następująca: 
- deska do 2 cm: 1,5 h 
- bale do 5 cm: 6,0 h 
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- krawędziaki do 10 cm: 10 h 
- drewno okrągłe od 10-12 cm: 36,0 h 
Elementy dachu drewniane zabezpieczone impregnatami przed korozją biologiczną oraz zabezpieczeniem 
drewna jako materiał trudno zapalny. Przyjęte środki – zabezpieczenie drewna przed ogniem , grzybami , 
owadami technicznymi szkodnikami drewna , impregnat solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym 
zielonym zużycie około 40 kg/m3 krotność malowania - 3 głębokość wnikania 4 mm. Konstrukcje dostarczyć na 
budowę już za impregnowaną z uzupełnieniami malowania na budowie na złączach konstrukcji. 
6.0 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
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IV.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Roboty blacharsko-dekarskie - KOD CPV 45261210-9 
 

 
1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku. 
Zakres robót: 
Pokrycie dachu blacha powlekana w kolorze grafitowym  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym 
 Rynny dachowe  – wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.0 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych 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 producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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. 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±l cm 
2.2 Rynny i rury spustowe 
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.. 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 4. 
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, 
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- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych 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. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
4.3 Rynny – składowanie 
Rynny i rury powinny być przechowywane na odpowiednich regałach. Zaleca się wcześniejsze posortowanie 
elementów wg wymiaru i kształtu. Aby uniknąć ewentualnych odkształceń elementów ułożonych na spodzie, 
wysokość składowanych produktów nie powinna liczyć więcej niż 7 warstw. 
W przypadku składowania w miejscu narażonym na silne działanie promieni słonecznych zaleca się przykrycie 
produktów materiałem nie przepuszczającym światła. 
Pozostałe elementy, tzn. różnego typu kształtki, należy przechowywać do czasu ich otwarcia w zadaszonym 
pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
5.1.1 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaj pokryc ia, 
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 najmniej 3 
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin 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 asfaltowym, - w podkładzie powinny być 
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
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 samonośnych z  blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
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 samonośnych 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 samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, 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 samonośnych z  blachy ze 
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 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.                     
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  V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
                         Tynki i okładziny ścienne zewnętrzne i wewnętrzne  
                                                   – KOD CPV 45410000-4 
 
 

1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych  oraz okładzin zewnętrznych ścian  z płytek klinkierowych , oraz  oblicowań schodów z 
płytek glazurowanych. 
2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych  oraz okładzin cokołu  i schodów 

 Ceramiczne okładziny ścienne zewnętrzne  

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

5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora2.  MATERIAŁY. 

- Woda (CPN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze. 

- Piasek (PN-EN 13139:2003) 

. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

- Płytki ceramiczne klinkierowe 

Wymagania: 

 Barwa - wg wzorca producenta 

 Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

 Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

 Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż gatunek I 80% 

3.   SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
-Wykonywanie okładzin ściennych z płytek 
Powierzchnie narażone na okresowy lub krótkotrwały kontakt z woda pochodzącą z rozprysków zaliczane są do 
I klasy wodoodporności i muszą być odpowiednio uszczelnione. 
Przygotowanie podłoża 

 

Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym  
Uszczelnienie podłoża 

 

Nałożyć rozcieńczalną przeponę uszczelniającą jednskładnikową za pomocą wałka futrzanego, pędzla lub pacy 
(lub przeponę uszczelniającą). Szczeliny dylatacyjne i połączenia zabezpieczyć taśmą uszczelniającą wklejaną 
w świeżo ułożoną pierwszą warstwę przepony. Drugie nakładanie przepony można przeprowadzić już po 2 
godzinach. Przejścia rur należy zabezpieczyć ściennymi kołnierzami uszczelniającymi lub podłogowymi  
Do dokładnego uszczelniania narożników należy użyć narożników uszczelniających wewnętrznych i 
zewnętrznych . 

 

6.  KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU. 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7.  KONTROLA JAKOŚCI. 

- Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu płytek 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

- Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję  w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Według wymagań ogólnych 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Według wymagań ogólnych 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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VI.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
                        Stolarka okienna i drzwiowa - KOD CPV 45421000-4 
 
 
1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót: 
 Montaż stolarki okiennej PCV 
 Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym 
 Montaż stolarki drzwiowej  p-poż. 
 Montaż stolarki drzwiowej płytowej pełnej lakierowanej wewnętrznej 
 Montaż stolarki drzwiowej płytowej lakierowanej łazienkowej z nawiewem dolnym 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa SST i 
poleceniami inżyniera projektu. 
2.0 Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7. 
2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 
Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej przez Producenta i 
Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy. 
2.3. Zgodność z założeniami projektowymi 
- wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z 
rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień) 
- wymiary zewnętrzne należy uściślić po wykonaniu zamurowań zmniejszających otwory. 
2.4 Stolarka  drzwiowa aluminiowa 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
Konstrukcja okien – jednoramowa, oszklona szybą zespoloną 4/16/4 float , okucia standardowe np. 
Winkhaus lub Rotolub równoważne , współczynnik przenikania ciepła dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, współczynnik 
izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, Stolarkę okienna wyposażyć w mikro wentylację urządzenie 
higrosterowane zamontowane w ramie okiennej – zapewnienie mikrowentylacji. 
Materiał: 
Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSi05F22 
zgodnie z normami DIN 1725 – stop, 
DIN 17615 – tolerancja , DIN 1748 własności wytrzymałościowe przegroda termiczna z poliamidu 6,6 
wzmocnionego w 25% włóknem szklanym szerokości 11 mm. 
Zestawy szyb: 
Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany zestaw 
z zależności od przeznaczenia i wymagań. 
Uszczelki: 
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Kauczuk syntetyczny  
Klasa akustyczna: 
RW =30dB 
Szczelnośc na przenikanie wody: 
Okna nie wykazują przecieków wody przy zroszeniu ich powierzchni wodą w ilości 120l/h/1m2 przy różnicy 
ciśnień Dp=300Pa 
Dopuszczenia do stosowania: 
Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000 
Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000 
Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000 
2.5 Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne wykonane z PCV. 
2.6 Stolarka drzwiowa przeciwpożarowa 
2.6.1. Drzwi muszą spełniać wymagania normy PN90/B02850, a więc: 
- szczelność ogniowa - uniemożliwienie przejścia ognia i dymu przez przegrodę w założonym czasie 
- izolacyjność ogniowa - muszą być spełnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody 
Spełnienie tych warunków uniemożliwia zapalenie się palnych materiałów znajdujących się po nie objętej 
płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych. 
2.7 Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi wewnętrzne  wyposażone w: 
- zamek, 
- dwa zawiasy , 
- futryna z uszczelką. 
- malowanie wg palety producenta, 
- szklenie, 
- opaski. 
2.8. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana – wg PN-61/B-10245 , PN-EN 10203:1998 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm. 
3.0 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak 
też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. Wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie wieksze 
niż 1.5 kN/m2. 
4,0 Transport 
4.1Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  stateczności. 
5.0 Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie wzorcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84. 
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                        VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
                                                           Rusztowania. 

 
 
1. Zakres robót: 
 
 Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot, polegających 
na wznoszeniu, eksploatacji i demontażu rusztowań. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot. 
 
2. Opis ogólny: 
 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze są tymczasowymi konstrukcjami służącymi do podtrzymywania 
pomostów roboczych, deskowań albo elementów konstrukcji budynku oraz prowadzenia prac wykończeniowych 
i elewacyjnych. 
 
3. Podział ze względu na funkcję: 
 
 rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujące pomosty robocze, materiały i sprzęt budowlany,       z których 
mogą być wykonywane prace na wysokości, rusztowania deskowań - podtrzymujące deskowania, w przypadku 
deskowań stropów zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania ścian mogą to być np. kozły oporowe, 
rusztowania montażowe - podtrzymujące montowane elementy budowlane przed ich trwałym zespoleniem z 
innymi elementami w konstrukcji budynku, 
rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotów w czasie wykonywania robot 
budowlanych (np. tymczasowe daszki ochronne nad drzwiami wejściowymi lub nad chodnikiem). 
 
4. Podział ze względu na materiał: Drewniane, stalowe i aluminiowe. 
 
5. Podział ze względu na konstrukcję:  
Stojakowe, ramowe, modułowe, stolikowe, wspornikowe. 
 
6. Podział ze względu na przemieszczenia: Ruchome i nieruchome. 
 
7. Podział ze względu na przenoszenie obciążeń:  Przyścienne kotwione, wolnostojące, wiszące. 
 
8. Podział ze względu na sposób montażu: 
 
  niesystemowe - rusztowanie, którego wymiary siatki konstrukcyjnej nie są narzucone przez określone 
wymiary elementów składowych; często rusztowania niesystemowe są nietypowe, tzn. wymagają 
indywidualnego projektu uwzględniającego przewidywane obciążenia pomostu roboczego; należy wówczas 
ustalić wzajemne położenie elementów składowych rusztowania i sposób przenoszenia obciążeń na grunt lub 
konstrukcję budynku; podczas montażu należy ustawiać każdy element konstrukcji rusztowania, 
  systemowe - rusztowanie, którego wymiary i dopuszczalne obciążenia są narzucone przez wymiary 
elementów składowych i stosowane materiały na konstrukcję rusztowania; rusztowanie systemowe jest 
najczęściej rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowej dokumentacji projektowej; 
jeżeli jednak rusztowania systemowe są montowane w konfiguracji innej, niż zawarta w instrukcji montażu, 
wymagają każdorazowo dokumentacji projektowej. 
 
9. Wykonywanie robót: 
 
 Warunki przystąpienia do robót: 
 
 Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację tę stanowi instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku nieobjętego instrukcją. 
Sporządzona przez producenta instrukcja montażu powinna zawierać: 
 dane producenta, system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne), 
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 zakres stosowania, dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,  
 dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
 technicznego,  
 dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez wykonania 
 dodatkowego projektu technicznego, sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń  transportu 
pionowego, ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie, warunki montażu   i demontażu rusztowania, wzór 
protokołu odbioru, zasady montażu, eksploatacji i demontażu  rusztowania. 
 
Montaż rusztowań: 
 
 Każdorazowo należy określić postać geometryczna rusztowania. W przypadku, gdy założony schemat 
rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji wydanej przez 
producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. 
Wystarczy wtedy wykonać szkice. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się     z zamieszczonymi 
w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu, należy wykonać 
projekt techniczny rusztowania. Montaż rusztowania należy wykonywać 
według zasad zawartych w instrukcji montażu. Najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji 
producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest 
opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego opracowania. 
Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
 
 Eksploatacja rusztowań:  
 
 Po przekazaniu rusztowania do użytkowania eksploatacja powinna się odbywać zgodnie ze stosowną 
instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowania podlegają przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być 
dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd 
codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 
 rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 
 jest prawidłowo zakotwione, 
 przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, 
 stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator rusztowań, 
majster lub kierownik budowy. 
 Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą 
spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji rusztowania. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu 
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac, a także po przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni. Mogą być również zarządzone w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym  i dekadowym. Przegląd powinien być 
dokonywany przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę. 
 Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za 
wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
 
 Demontaż rusztowania: 
 
 Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem należy dokonać kontroli 
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż rusztowania należy 
wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu 
technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy 
dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić 
protokół pokontrolny. 
 
10. Kontrola robót: 
 
 Poszczególne fazy robot powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru     i 
wpisane do Dziennika budowy. 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 
 - sprawdzeniu stanu podłoża - badania podłoża, sprawdzeniu posadowienia 
 rusztowania 
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 - przez oględziny zewnętrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – należy sprawdzić wymiary 
zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
 - sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie        z 
instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

 - sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - przez oględziny zewnętrzne, 
 - sprawdzeniu komunikacji - przez oględziny zewnętrzne, nośność wysięgników   transportowych 
należy sprawdzić pod obciążeniem, 
 - sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - przez pomiar oporności, sprawdzeniu usytuowania 
 względem linii energetycznych 
 - przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości, sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez 
 oględziny zewnętrzne 
 Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robot: po zakończeniu montażu rusztowania 
wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji; wynikiem przeglądu jest 
protokół odbioru rusztowania, wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być 
zapisane w Dzienniku budowy, przed demontażem należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół 
przekazania rusztowania do demontażu, po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
11. Odbiór robót: 
 
 Poszczególne fazy robot powinny być odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru  i 
wpisane do Dziennika budowy. 
Schemat działań i koniecznych dokumentów przy budowie, eksploatacji i demontażu rusztowania : 
 
1 Określenie postaci geometrycznej rusztowania; projektowanie RT – dokumentacja producenta,  
2 Montaż rusztowania Instrukcja montażu rusztowania 
3 Odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - Protokół odbioru rusztowania 
4 Eksploatacja rusztowania Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoły pokontrolne 
5 Odbiór rusztowania i przekazanie do demontażu 
6 Demontaż rusztowania-  Instrukcja demontażu rusztowania 
7 Kontrola techniczna zdemontowanych elementów rusztowania 
Protokół pokontrolny 
 
 Obmiar robót: 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- Powierzchnia ustawionego rusztowania [m2] 
- Powierzchnia siatek i folii zabezpieczających [m2] 
 
12. Przepisy związane: 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r). 
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne 
parametry. 
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
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                              VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
                                            Ocieplenie ścian płytami styropianowymi  
                                   wraz z wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego 
 
 
1. Zakres robót: 
 
 Ocielenie elewacji płytami styropianowymi EPS 70 – 040 Fasada gr. 12 cm ściany oraz  gr. 3 cm 
ościeża, wraz z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej z tynków akrylowych. 
 
 
2.  Warunki do przystąpienia do robót ociepleniowych. 
 
 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ociepleniowych należy : 
- wykonać projekt robót ociepleniowych 
- zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurować przebicia     i bruzdy 
,osadzić ościeżnice drzwiowe i okienne 
- wykonać cały zakres robót dekarskich ( pokrycia , odwodnienie , obróbki blacharskie ) 
- wykonać roboty mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża , przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki okładzin i innych elementów elewacji 
3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 
 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości , 
wilgotności , twardości ,nasiąkliwości i równości. 
4. Przygotowanie podłoża. 
 Zależnie od typu i stanu podłoża ( wynik oceny ) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu , usunąć zanieczyszczenia oraz lużnych resztek zaprawy 
- 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 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża , przewidziane w dokumentacji projektowej oraz producenta 
systemu 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
5. Wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych na ścianach. 
 Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niższej niż +5 0C. Zaleca 
się stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych , promieniowania słonecznego i wiatru. 
-  Mocowanie płyt styropianowych za pomocą zaprawy klejącej. 
 Przed rozpoczęciem montażu płyt styropianowych należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową ( 5 kołków na 1 mb } na wysokości co najmniej 40 cm powyżej poziomu 
terenu. Zaprawę klejącą należy nakładać na krawędziach płyt , pasmami szer. 3-4 cm , zaś na środkowej 
powierzchni plackami o śr. 8-12 cm , w ilości 10-12 szt.  
 Po nałożeniu zaprawy płytę należy , jak najszybciej przyłożyć do ściany w określonym miejscu i 
docisnąć uderzając drewnianą packą , aż do uzyskania równej płaszczyzny.  
 Równość płaszczyzny należy sprawdzić łatą drewnianą lub aluminiową.  
Płyty należy przyklejać na styk w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem wiązania 
(mijankowego układu spoin). 
-  Mocowanie płyt  łącznikami. 
 Zgodnie z wymaganiami systemowymi , nie wcześniej niż 48 godzin od przyklejenia płyt,   zależności od 
warunków atmosferycznych , dodatkowo można wykonać mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych 
£i-
wynosić : 
- w betonie i cegle pełnej – 5 cm 
- w cegle kratówce , betonie komórkowym 8-9 cm 
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- Wykonanie detali elewacji 
 Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty o gr. 2 cm. Krawędzie 
narożników budynku i ościeży , szczeliny dylatacyjne , styki i połączenia zabezpieczyć za pomocą narożników , 
listew , profili , kątowników , taśm i pasków siatki zbrojącej. 
- Wykonanie warstwy zbrojonej. 
 Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie    w 
otworach okiennych , a w ich narożach wtapiamy pod kątem 450 pasy siatki z włókna szklanego.  
 W narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych  stosujemy listwy narożne. 
Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy zębatej 10x10 mm , a następnie zatapiamy   w niej siatkę z 
włókna szklanego. Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatapiamy, 
aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej.  
 Na narożach budynku , ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę naokoło 10 cm. W miejscach 
zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej ( nieco mniejsza grubość zaprawy). 
-  Wykonanie powłoki końcowej z tynku akrylowego. 
 Tynk akrylowy wykonać po związaniu ( wyschnięciu ) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej niż 48 godzin 
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce , zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. 
 6. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
 Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz dokonać oceny podłoża oraz czy producent posiada atest wyrobu. 
7.  Badania materiałów. 
 Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta , potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej., opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST. 
 8. Badania w czasie wykonywania robót. 
 Jakość i funkcjonalność ocieplenia zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z uwagi na to , podczas wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżaca 
kontrola robót zanikających . Dotyczy to w szczególności : 
 - Kontrola przygotowania podłoża – nośności , czystości , wilgotności , nasiąkliwości, równości 
nawierzchni 
 - Kontroli jakości klejenia płyt styropianowych – montażu profili cokołowych,  przyklejania płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt , wypełnienia szczelin,  czystości krawędzi płyt , 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji , styków i połączeń. 
 - Kontroli mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych , położenia 
krążków wobec płaszczyzny płyt ( w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią ) 
 - Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów ,zabezpieczenia 
 krawędzi , wielkości zakładów siatki , pokrycia siatki zbrojącej , grubości warstwy i jakości 
 powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie  sytemu 
nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej , tzn. pęknięć na  połączeniach płyt lub 
pęknięć o szer. Większej niż 0,2 mm. 
9.  Rodzaje materiałów i elementów systemu 
 Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartych      w 
dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych ). 
 - Zaprawa (masa ) klejąca –  służy do przyklejania płyt styropianowych do podłoża. Jesto sucha 
mieszanka przygotowana na bazie cementu , którą należy zmieszać z wodą . 
 - Płyty termoizolacyjne : płyty ze styropianu samogasnacego EPS 70 – 040 Fasada wg  PN-B-
 20130:1999 .Mocowane są zależnie od rodzaju podłoża , wysokości budynku i położenia na ścianie – 
metodą klejenia za pomocą  łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub 
frezowane (pióro/wpust , przylga ) , poprawiające szczelność  połączeń. 
 Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu określa norma PN-B-20130:1999. 
 - Łączniki mechaniczne : kołki rozporowe – łączniki tworzywowe £i-  wykonane z tworzywa 
sztucznego ( nylon , polipropylen , poliamid , polietylen ) z rdzeniem  metalowym . Wyposażone w talerzyki 
dociskowe , dodatkowo – w krążki termoizolacyjne , zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
 - Zaprawa zbrojąca –  nanoszona na powierzchnię płyt styropianowych , w której jest  zatapiana siatka 
zbrojąca . 
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 - Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego  o gramaturze min. 145 g/m2 ,wtapiana        w 
zaprawę zbrojącą. Zapewnia odporność na działanie środowiska alkaicznego ,wymiary oczek nie mniej niż 3 
mm. 
 - Zaprawy ( masy ) tynkarskie - tynk akrylowy –  oparty na spoiwach organicznych                  
 dyspersje polimerowe ) , gotowy materiał do wykonywania tynków cienkowarstwowych.  Barwiony w 
masie nie wymaga malowania farbami elewacyjnymi. 
 - Elementy uzupełniające ( akcesoria systemowe ) :- profile cokołowe ( startowe ) –  elementy 
stalowe lub aluminiowe , służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi  powierzchni ocieplenia , 
mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych  
 - narożniki ochronne – elementy z włókna szklanego ( siatki ) , PCW , blachy stalowej lub 
 aluminiowej , ( z ramionami z siatki ) , służące do zabezpieczenia ( wzmocnienia ) krawędzi       
 narożników budynków ,ościeży itp. ) przed uszkodzeniami mechanicznymi , 
 - listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej ( aluminium ) służce do wykonywania styków 
ocieplenia z innymi materiałami ( ościeżnicami ) , 
 - profile dylatacyjne – metalowe lub z włókna szklanego , służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia , 
 - taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej , bitumizowanej pianki       poliuretanowej ) 
do wypełniania szczelin dylatacyjnych , połączeń ocieplenia z ościeżnicami , obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
 - pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej , 
 - siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2) 
 do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ocieplenia w strefach o podwyższonym  oddziaływaniu 
mechanicznym ( np. do wysokości 2 m ponad poziomu terenu ) , 
 - siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze ( gramatura ~50 g/m2 ) do 
kształtowania detali elewacji ( boniowanie , profile ) , 
 - profile ( elementy ) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji ( gzymsy ,obramienia 
podokienniki ) , wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane  ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane , 

 podokienniki – systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej ( stalowej , 
aluminiowej ) dostosowane do montażu ocieplenia, 

10. Warunki przyjęcia na budowę materiałów ociepleniowych. 
 Wyroby do ocieplenia mogą być przyjęte na budowę , jeśli spełniają następujące warunki : 
 - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej   i 
szczegółowej specyfikacji technicznej 
 - są właściwie oznakowane i opakowane 
            - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
 zastosowania 
11. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. 
 Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywania : 
- zaprawy klejące przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , zabezpieczonych przed 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta 
- płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem                        i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych 
- siatki zbrojące , listwy , profile przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym 
12. Sprzęt do wykonywania ociepleń 
Do prowadzenia robót na wysokości – rusztowania rurowe lub ramowe. 
Do przygotowywania mas i zapraw – mieszadła mechaniczne lub wiertarki z 
mieszadłem spiralnym 
Do nakładania mas i zapraw – nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie 
Do cięcia płyt styropianowych – piłki ręczne o drobnych ząbkach , piły elektryczne, 
noże, szlifierki ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi płyt 
 
Do mocowania płyt styropianowych – wiertarki zwykłe i udarowe z wiertłami widiowymi , nasadki do 
kształtowania otworów ( zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych } 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze , łaty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie. 
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13.  Pakowanie i magazynowanie płyt styropianowych. 
 Płyty powinny być pakowane w paczkach w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Pakiety należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych , na równym i mocnym a zarazem płaskim podkładzie. 
14. Transport płyt styropianowych. 
 Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych , pokrytych 
plandekami. Załadunek i rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy 
pomocy wózków widłowych. 
15.  Normy 
1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
2. PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.’’ 
3. PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.’’ 
4. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.’’ 
5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.’’ 
6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.’’ 
7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.’’ 
8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków . Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych.’’ 
9. PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków . Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.’’ 
10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego        i 
użyteczności publicznej. Wymagania.’’ 
11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.’’ 
12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E} 
13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
właściwości przy przenikaniu pary wodnej.’’ 
14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Właściwości cieplne okien , drzwi żaluzji- 
obliczanie współczynnika przenikania ciepła . Metoda uproszczona.’’ 
15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.’’ 
 
 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku 
z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 R. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 


