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I.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
1 . 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). 
 
2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót zadania 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pawłosiów - Szkoła Filialna w Kidałowicach” 
 
 3. Zakres stosowania 
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót określonych w pkt. 2. 
Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem. 
Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna z przedmiarem robót oraz  DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
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. 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami 
branżowymi. 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
 
5. 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  
 
6. 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. 

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. 
 
7. 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. 
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 8. 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. 
 
9. 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. 
10. 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, 
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. 
 
11. 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. 
12. 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 będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi       w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot 
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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. 
 
13. 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. 
 
14. 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: 
 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 
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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  uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji 
budowy, Dokumenty zainstalowanego wyposażenia (w przypadku montażu), Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (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) 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 

Roboty blacharskie -  KOD CPV 45261210-9 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  obróbek blacharskich – 
parapety zewnętrzne rynny dachowe i rury spustowe. 
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 
wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
· Rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej. 
· Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm . 
Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
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. 
2.1. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.  
2.2. Łączniki. 
2.3. Łączniki główne 
Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają podwójny gwint, podkładkę ze stali nierdzewnej o 
średnicy 19 mm oraz spłaszczony łeb dopasowany kolorem do koloru okładziny płyty. 
Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Do przymocowania płyty do konstrukcji wsporczej należy zastosować 
minimum 3 łączniki rozmieszczone równomiernie na szerokości płyty. 
Aby spełnić wymagania normowe, może być konieczne zastosowanie dodatkowych łączników w miejscach występowania dużego 
ssania wiatru. Łączniki dodatkowe Obróbki blacharskie należy mocować maksymalnie co 450 mm blachowkrętami wykonanymi z 
austenitycznej stali nierdzewnej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm oraz spłaszczonym łbem 
dopasowanym kolorem do koloru okładziny płyty. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu 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. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
 
4. Transport 
4.1. 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. 
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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. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być  dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu. 
6. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 
6.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na 
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.3.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
Wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, 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 podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
Opis badań 
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 
- Sprawdzenie szczelności pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 
strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda 
nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 
- Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni, 
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
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Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed  przystąpieniem do krycia 
połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór 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 utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: podłoża (deskowania i łat), jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw 
pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych 
stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, - protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3. 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. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie 
połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
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 - Warszawa 2004 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
  

 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi  wraz z wykonaniem wyprawy z tynku 
cienkowarstwowego  - KOD  CPV- 45300000-0 

  
 

 
1. PRZEDMIOT ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ocielenie elewacji płytami styropianowymi  gr. 17 EPS 70-040 cm, ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 4 cm, ocieplenie 
stropu  poddasza wełna mineralna gr. 23 cm . lambda = 0.038.  
1.1. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
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: 
a. zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
b. materiału do izolacji cieplnej, 
c. jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
d. warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i  podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, 

a. sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
b. rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy), 
c. stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające. 
1.2. Słowniczek: 
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 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 warstwę. 
Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę      i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i 
elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 z późn. zmianami), 
b) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie                              z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 z 
póżn. zmianami), 
c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
d) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  z badań kontrolnych, 
e) dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z2003 r. Nr 
207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
1Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norm europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  Europejską albo, 
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany" 
oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym   w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 

  Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i 
stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

  Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju 
izolacji. Wymagana konsystencja  zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

 Płyty termoizolacyjne: 
płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada. 
EPS 80-036 Fasada) Mocowane są metodą klejenia i za pomocą łączników mechanicznych..Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163. 
 Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa z tworzywa. Wyposażone są    w talerzyki dociskowe,  
profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy,  
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min.  
Zaprawa (masa) tynkarska - masa akrylowa (polimerowa) - oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowy materiał 

do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwiona w masie nie wymaga malowania farbami elewacyjnymi. 
Drobnoziarnista masa o uziarnieniu gr.1,0 mm do 1,5 mm. Grubość warstwy elewacyjnej 2,5 do 3,0.  

 Farby - farby elewacyjne akrylowe,  stosowane systemowo  na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni 
BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, 
blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. 
ościeżnicami), 
profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych,  
pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
w strefach o  podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
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siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura –50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, 
profile), 
podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej stalowej,  
 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 wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego 
stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie  Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniaj następujące warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
są właściwie oznakowane i opakowane, 
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 
 Sprzęt do wykonywania BSO 
 Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót 

elewacyjnych, 
 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 

budowlanych, 
 Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki  
 Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 

podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 
zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

 Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

 Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków 
termoizolacyjnych), 

Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, 
 Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 
4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym 
w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki.    
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
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zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty, mające 
wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, 
okładzin i innych elementów elewacji. 
 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości 
i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i 
spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności 
podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). 
Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża  (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). 
wytrzymałość powierzchni podłoży należy badać wykonując próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek płyt styropianowych. 
Należy wykonać po dwie próby na każdą ścianę, lecz nie mnie  niż jedna próbka na każde 50 m2 docieplanej ściany.  
 Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót   zasadniczych: 
oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko 
cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób 
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić za prawą wyrównawcza, 
wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej   i specyfikacji technicznej szczegółowej 
oraz przez producenta systemu, 
wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 
(najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru.  

. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki 
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).  
Na powierzchni ściany stosować styropian EPS 100 – 038 o gęstości 20 kg/m3 . 
Ościeża docieplać styropianem EPS 100 – 038 o gęstości 20 kg/m3 . 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.  
Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Styropian na powierzchni ściany styropian kleić poprzez naniesienie zaprawy klejącej na powierzchnie płyt styropianu zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa).  
Na powierzchni cokołu, gzymsu i ościeży styropian kleić poprzez naniesienie zaprawy klejącej na powierzchnie płyt styropianu pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
W miejscach, w których na części powierzchni docieplonej ściany przewidziano ułożenie płytek ceramicznych lub klinkierowych należy 
wykonać pocienienie styropianu w ten sposób, aby płaszczyzna płytek i wyprawy elewacyjnej nie wykazywały różnic większych, niż 1 
mm.   
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm).  
Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin w przypadku 
styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni.  
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 160 mm, ich rozstaw (min. 
4 szt./m2).Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 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, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 
zbrojącej. 
 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji 
termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. Na powierzchni cokołu, 
gzymsu, ościeży oraz na powierzchni ściany do wysokości 1,5 m powyżej poziomu otaczającego terenu wykonać podwójną warstwę 
siatki. 
 Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 Warstwa wykończeniowa – tynkowanie. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej 
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę drobnoziarnistego tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 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. 
 Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na 
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego 
względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu) 
Badania w czasie odbioru robót 
 Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
a. zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz                                z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
b. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c. prawidłowości przygotowania podłoża, 
d. prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, 
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania 
ścian poprzez porównanie z wymaganiami : 
a. podanymi w niniejszej ST,  
b. wymaganiami producenta systemu docieplenia,  
c. norm dotyczących warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., 
d.  „Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
e. normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". ( dla tynków  o fakturze specjalnej do 

powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym ) 
 
 

Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
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Kategoria tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 

płaszczyzny                                   
i odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego                             
w dokumentacji pionowego poziomego 

III 
 

nie większe niż 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 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 

między 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 promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej 
wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
pokryta tynkiem cienkowarstwowym BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę, 
niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian wstanie 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 1 m2, doliczając w tym przypadku do 

powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz     z grubością ocieplenia. 

  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz  z ewentualnym gruntowaniem podłoża, 
klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można 
zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać     w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)   i wykonawcy (kierownik budowy). 
 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach    i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym.          * 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 
 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
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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 materiałów i wyrobów budowlanych, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz jeżeli takie były przeprowadzone na zlecenie którejkolwiek ze stron. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,                           a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym..                                                        
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w 
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych        z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach ociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych odbywać się będzie etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych   i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
a. przygotowanie stanowiska roboczego, 
b. dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
c. obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
d. ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
e. ocenę i przygotowanie podłoża, 
f. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO. 
a. wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz 

lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
b. gruntowanie podłoża, 
c. przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża i mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
d. szlifowanie powierzchni płyt, 
e. mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 
f. wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
g. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), wyznaczenie przebiegu montaż profili, listew narożnikowych, 

ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

h. wykonanie warstwy wykończeniowej  (po wyznaczeniu  ewent.  Płaszczyzn kolorystycznych)-tynki, okładziny, 
i. usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
j. uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
k. usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą    i zgodnie z zaleceniami producenta, 
l. likwidację stanowiska roboczego. 
m. Ustawienie i rozbiórkę oraz czas pracy rusztowań, 

Pozostałe roboty będą rozliczane według uzgodnionych cen jednostkowych,  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
. Normy 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)  produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 
. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
c. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177            z późn. zmianami). 
d. 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). 

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn. zmianami). 

f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie                    w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

g. Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian 
- Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

h. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
i. ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i 

pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
j. ZUAT 15/V. 04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

k. ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa 
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

l. ZUAT 15/V. 07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

m. ZUAT 15A/III.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

Rusztowania  - KOD CPV –  45262100-2 
 
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), 
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 
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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- 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 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Roboty rozbiórkowe  - KOD CPV  45111300 – 1 
 

 
1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
związanych z realizacją zadania. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  

Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

- Rozebranie rur spustowych i rynien dachowych 
- demontaż  elementów instalacji sanitarnych 
 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Materiały-Nie występują. 

2, Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 

3.Transport 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony 
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

4.Wykonanie robót  
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami 
przepisów BHP. 
teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 
uzbrojenie 
Roboty rozbiórkowe 
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Dach, ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady 
transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 
5, Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 
odpadów. 
6.Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
Jednostkami obmiarowymi są:1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych 
elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

7, Odbiory robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed 

uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizację odpadów. 

 
9.Przepisy i dokumenty związane 

 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 

1206),  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy 

służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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