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WO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2.  Część ogólna. 
2.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Zamówieniu nadano nazwę: 
 „Termomodernizacja budynku administracyjnego” 

2.2.  Adres inwestycji. 
66-110 Babimost, ul. Kargowska 61, działka numer 623/1. 

2.3.  Zamawiający. 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka 

ul. Kargowska 61 
66-110 Babimost 

 
2.4.  Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekty. 

Parametry charakteryzujące cały budynek (segment A-B-C-D): 
- powierzchnia zabudowy – 314,0 m2, 
- powierzchnia użytkowa, netto – 731,0 m2, 
- kubatura – 3063,0m3, 
- wysokość budynku w kalenicy - 11,95 m 

2.5.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej - ST. 
Specyfikacja Techniczna WO - „Wymagania Ogólne" - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji. 
2.6.  Zakres Specyfikacji Technicznej – ST. 

Warunki opisują sposób wykonywania robót związanych z przedmiotem inwestycji oraz zawierają wymagania dotyczące odbioru robót. Adresowane są do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego związanego z wykonywaniem przedmiotu tzn. inwestorów, inspektorów nadzoru, firm wykonawczych oraz 
projektantów. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.  

B-01.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty przygotowawcze 
B-02.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty ziemne 
B-03.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna beton 
B-04.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna posadzki 
B-05.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty murowe 
B-06.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty izolacyjne 
B-07.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty tynkowe 
B-08.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna ślusarka 
B-09.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty pokrywcze 
B-10.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty dociepleniowe 

Niezależnie od postanowień „Umowy na wykonanie robót" normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie 
Budowlanym, będą stosowane przez Wykonawcę zgodnie z prawodawstwem polskim.   

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego są podane odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane, jako 
integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
2.7.  Zakres i rodzaj robót budowlanych, 
W zakresie przedmiotowej inwestycji ujęto, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, roboty budowlane. 
2.8.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe polegają na przygotowaniu terenu pod planowaną inwestycję, rozbiórkach i 
demontażu elementów istniejących obiektu, w zakresie podanym w dokumentacji projektowej. 
2.9.  Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy znajduje się na obszarze działki będącej we władaniu inwestora, który jest terenem zagospodarowanym i zabudowanym. W odległości do 
100 m, od obiektu, Zamawiający zapewnia dostęp do wszelkich niezbędnych sieci dla prowadzenia inwestycji. Obciążenia, z tytułu korzystania z sieci 
Zamawiającego, zostaną ustalone w przedmiotowej umowie. 
2.10.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy, 
Księgę Obmiaru Robót oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacją Techniczną odpowiednio wg uznania. 
2.11.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska, w przypadku 
uzasadnionym, 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 zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy, jeżeli takie występują, i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
takowych robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz dokona (lub 
zleci) naprawy na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.12.  Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem.  

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.           
2.13.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez 
projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, póz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgod-
nie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.14.  Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
• Wykonawca jest zobowiązany do: przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w 
czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. 

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
2.15.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45262212-0  Kopanie rowów 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

2.16.  Określenia podstawowe. 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 

zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na bu-

dowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko-
nanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymaga-
nia w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o 
podmiotach władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych 

punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby bu-

downictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolej-
ność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać ro-
boty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (od-
biorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzg-
lędniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa 
się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 
1 maja 2004 r. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyz-
naczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
3.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane - 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót winien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności 
z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a 
także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
3.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.  
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń, konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

3.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji 

robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 

oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności. 
3.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić 
Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub 
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
3.5.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, poprzedzone przez Wykonawcę 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 
4.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku 
odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 
przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontaktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 
5.  Wymagania dotyczące środków transportowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów kon-
strukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
5.1.   Transport poziomy. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
6.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6.2.  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
7.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
7.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia 
jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty 
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wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną 
one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów 
potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  
7.2.  Pobieranie próbek. 

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
7.3.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w Programie zapewnienia jakości. 
7.4.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a 
Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
7.5.  Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót, 
dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
8.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych 
robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik 
budowy. 
8.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 
objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
8.4.  Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w 
robotach.  Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
9.  Odbiór robót budowlanych. 
9.1.  Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
• odbiór częściowy,  
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
• odbiór końcowy,  
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Ponadto występują odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
9.2.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ule-
gających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 
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inspektor nadzoru inwestorskiego 
9.3.  Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 

Odbioru poprawności wykonania, przewodów kominowych, dokona uprawniona jednostka kominiarska, na zlecenie Wykonawcy. 
Urządzenia techniczne zaopatrzone zostaną w dokumentację techniczno – ruchową, gwarancję użytkowania, a odbioru dokona uprawniona jednostka.  

9.4.  Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 

stan surowy zamknięty i in.).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące 

się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
9.5.  Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.  
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy, sporządzając Protokół odbioru 

robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i 
technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje 
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku-
mentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
9.6.  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy 
odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
9.7.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to 

powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych 

niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia 
do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  
9.8.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi 
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pomiarami powykonawczymi, 
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom instalacji, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10.  Rozliczenie robót. 
Rozliczenia obejmą następujące roboty:  

• tymczasowe, 
• towarzyszące, 
• instalacyjne, 
• budowlane, 

objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót 

wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

11.  Dokumenty odniesienia. 
11.1.  Dokumentacja projektowa. 
11.1.1.  Jednostka autorska. 

• Na podstawie projektu budowlanego: 
11.2.  Umowa na wykonanie robót. 

B-01.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

12.  Wstęp. 

12.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

12.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
12.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie 
rozbiórek występujących na obiekcie.  
12.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
12.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
13.  Materiały. 

• Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 
14.  Sprzęt. 

• Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
15.  Transport. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
16.  Wykonanie robót. 
16.1.  Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować/odłączyć istniejące zasilanie w energie elektryczną, instalacją teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

16.2.  Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
(1) Elementy prefabrykowane, żelbetowe, demontować ręcznie i złożyć w miejscu składowania. 
(2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
(3) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu składowania. 
(4) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosie lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
(5) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie, uzyskany gruz składować. 
(6) Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 
(7) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
(8) Wszystkie materiały uzyskane z rozbiórki, o ile nie zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, usunąć z terenu budowy - wywieźć. 

17.  Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 17.1. do 17.2. 

18.  Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozbiórki posadzek – [m2], 
- rozbiórka listew cokołowych – [mb], 
- wykucie bruzd – [mb], 
- przekucie w stropie – [m3], 
- wykucie otworów w ścianach – [m3], 
- wykucie ościeżnic – [szt], [m2], 
- odbicie tynków – [m2], 
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- zeskrobanie farb i przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie – [m2], 
- rozbiórka pokrycia dachu [m2] 
- wywóz gruzu i elementów pochodzących z rozbiórki – [m3]. 

19.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

20.  Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 17 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 19. 

21.  Uwagi szczegółowe. 
• Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
• Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

B-02.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZIEMNE 

22.  Wstęp 
22.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
22.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie jak wyżej. 
22.3.  Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

1) Wykopy. 
2) Zasypki. 
3) Roboty towarzyszące przy opaskach. 
4) Transport gruntu. 

22.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
22.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
23.  Materiały. 
 Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 51 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładów piaskowych należy stosować piasek zwykły.Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. Zasypki: 

- max. średnica ziaren d<60 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 – k > 5 m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 

24.  Sprzęt 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
25.  Transport 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
26.  Wykonanie robót. 
26.1.  Wykopy. 
26.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 
26.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być 
wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

26.1.3.  Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
26.1.4.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) "Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
26.2.  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
26.2.1.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie niniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
26.2.2.  Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
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 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie warstwami. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
26.3.  Zasypki. 
26.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
26.3.2.  Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
27.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 27. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 32.  
27.1.  Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

27.2.  Wykonanie podkładów i nasypów. 
Sprawdzeniu podlega:  

- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 

27.3.  Zasypki. 
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 

28.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3], 
- podkłady i nasypy – [m2], [m3], 
- zasypki – [m2], [m3], 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

29.  Odbiór robót 
 Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
30.  Podstawa płatności 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu 
mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.  

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m2 lub m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

Zasypki - płaci się za m2 lub m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
-  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu - płaci się za m3 wwiezionego lub wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

31.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 

B-03.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
BETON 

32.  Wstęp. 
32.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
32.2.  Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
32.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach 
konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1) Betony konstrukcyjne.  
2) Podbetony. 
3) Podłoża betonowe. 

32.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
32.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
33.  Materiały. 
33.1.  Składniki mieszanki betonowej.  
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
 marki „25" - do betonu klasy B7.5÷B20, 
 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu. 
 Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z 
cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane 

• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu 

 Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
 Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
 Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego) składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

(2) Kruszywo,  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być 
niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i 
stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
33.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
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Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj. 
• nasiąkliwość nie większa jak 4% 
• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

B-15 beton elementów konstrukcyjnych. 
B-10 dla podbetonów i podkładów. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

• Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 
33.3.  Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40, 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 
20%, 0/2 = 30% 
34.  Sprzęt. 
 Beton konstrukcyjny - dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 Beton – podbeton – dozowanie wagowo – objętościowe. Mieszanie składników może odbywać się w mieszarkach wolnospadowych. 
35.  Transport. 
35.1.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1) Środki do transportu betonu 

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
• Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze 
otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
36.  Wykonanie robót. 
36.1.  Zalecenia ogólne. 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

36.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników mieszanek podbetonu dopuszcza się wagowo – objętościowe. 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej elem. Konstrukcyjnych, powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 2% - przy 

dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 

(2) Mieszanie składników 
• Mieszanie składników podbetonu dopuszcza się w betoniarkach wolnospadowych. 
• Mieszanie składników elem. Konstrukcyjnych powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego, teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać następujące zalecenia:  
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami 

o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 

zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta 

zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 
godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

• Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
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unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu, 
(6)  Wymagania przy pracy w nocy. 
 W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

• badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

36.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 

odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
36.4.  Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu 
wody z, betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzi nach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 

24 godzinach od zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-

63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
36.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której 

występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i 

wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm,  
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez 

dołków i porów. 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

36.6.  Wykonanie podbetonu. 
 Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być 
równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 
technicznego. 
37.  Kontrola jakości. 
 Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
38.  Obmiar robót. 
 Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 - wykonanej konstrukcji, wykonanego podbetonu, 
1 m2 – wykonanych podłoży betonowych, 

39.  Odbiór robót. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
40.  Podstawa płatności. 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 49.  
Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczenie podłoża 
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• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i 

marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podłożu gruntowym. 
 Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie 
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
41.  Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.  

B-04.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POSADZKI 

42.  Wstęp. 
42.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 
42.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
42.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
• Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-

cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
• Posadzki właściwe. 
• Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych, terakotowych, gress z cokolikami luzem, ułożonych na kleju systemowym, z 

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem oraz wypełnieniem spoin masą do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

• Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową 
42.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
42.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
43.  Materiały. 
43.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
43.2.  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 

43.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 (patrz SST B.04.02.00) 
43.4.  Kruszywo do posadzek cementowych. 
 W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe 
dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 
43.5.  Wyroby terakotowe 
 Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy - wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
-  ścieralność V klasa ścieralności, 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  

 Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki,  
- narożniki.  

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość:   ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
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- krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze: 
 Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować systemowe zaprawy. 
d) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 
„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB ". 
e) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
44.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
45.  Transport. 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
46.  Wykonanie robót. 
46.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko.  
Wymagania podstawowe: 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy, styropianu gr 0,5 cm lub taśmy polietylenowej. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 

zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 

mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo 
przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

46.2.  Posadzki cementowe. 
• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 
• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków 

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 

MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. 
• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy 

posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 

47.  Kontrola jakości. 
• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 

na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
• Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania 

podkładu, posadzki, dylatacji. 
48.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
49.  Odbiór robót. 
 Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

• Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
• Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 

pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
50.  Podstawa płatności. 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
51.  Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002   Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

B-05.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MUROWE 

52.  Wstęp. 
52.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
52.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. wyżej. 
52.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie filarów ceglanych, uzupełnień murów, 
ścianek działowych, robót murowych kominów oraz innych elementów murowych. 
52.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
52.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
53.  Materiały. 
53.1.  Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 3,3 ÷ 4,0 kg 
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 

6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/m K 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

53.2.  Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
• Wymiary jak poz. 84.1. 
• Masa 4,0 ÷ 4,5 kg. 
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

53.3.  Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 84.2.  Przewiduje się możliwość użycia cegieł 

uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 
53.4.  Cegła dziurawka klasy 50 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 2,15 ÷ 2,8 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania- brak uszkodzeń po badaniu. 

53.5.  Bloczki z betonu komórkowego.  
• Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
• Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  
• Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
• Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

53.6.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
53.7.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30 

Cement:                  ciasto wapienne: Ciasto wapienne Piasek 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 

Cement: Wapienne hydratyzowane: Piasek: 
1 1 6 
1 1 7 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50. 
Cement: Ciasto wapienne: Piasek: 

1 0,3 4 
1 0,5 4,5 

Cement: Wapienne hydratyzowane: Piasek: 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
54.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
55.  Transport. 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
56.  Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 

zazębione końcowe. 
d) Bloczki gazobetonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e) Zamurowania wykonywać zgodnie z licem ścian istniejących. 
f) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

56.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 
56.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazę-
bione boczne. 

56.3.  Mury z cegły dziurawki. 
 Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów 
oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
56.4.  Ściany warstwowe. 

• Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 87.1. i 87.2. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze 
stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i 

spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny 
wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

57.  Kontrola jakości. 
57.1.  Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

57.2.  Bloczki z betonu komórkowego. 
 Przy odbiorze materiału należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

57.3.  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. 
57.4.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
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l.p. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 
Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 
 

 
6 

20 
 

2. Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 

20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 

Do 100 cm       – szerokość 
                         - wysokość 
Ponad 100 cm – szerokość 
                         - wysokość 

 
+6-3 
+15-1 
+10-5 

+15-10 

 
+6-3 

+15-10 
+10-5 
+15-10 

58.  Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót jest – m, m2 i m3 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
59.  Odbiór robót. 

• Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

• Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
60.  Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 89. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

61.  Przepisy związane. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

B-06.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY IZOLACYJNE 

62.  Wstęp. 
62.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
62.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
62.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
• Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
• Izolacje termiczne 

62.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
62.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
63.  Materiały. 
63.1.  Wymagania ogólne 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte 
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
63.2.  Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
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63.2.1.  Papa asfaltowa izolacyjna. 
 Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 
długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
• wymiary papy w rolce 

- długość: 20 m ±0,20 m;  40 m ±0,40 m;  60 m ±0,60 m; 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 
• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników. 
• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 cm. 

63.2.2.  Lepik asfaltowy na gorąco. 
 Wymagania wg PN-B-24625:1998: 

- temperatura mięknienia - 60-80°C 
- temperatura zapłonu - 200°C 
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 
18°C. 

63.2.3.  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 Wymagania wg PN-B-24620:1998 
63.3.  Materiały do izolacji termicznych 
63.3.1.  Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia ścian zewnętrznych o gęstości min. 15 kg/m3, do izolacji podłoży, posadzek o gęstości min. 20 kg/m3. 
a) Wymagania 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2. 
- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b) Pakowanie. 
 Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
 Płyty styropianowe należy przechowywać w z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
 Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
63.3.2.  Wełna mineralna. 
 W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą 
powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie silą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

64.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
65.  Transport. 
 Wg punktu wyżej niniejszej specyfikacji. 
66.  Wykonanie robót. 
66.1.  Izolacje przeciwwilgociowe. 
66.1.1.  Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

66.1.2.  Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

66.1.3.  Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej 
sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z 
jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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66.2.  Izolacje termiczne. 
• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 
• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowe. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 
• W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

67.  Kontrola jakości. 
67.1.  Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
68.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
69.  Odbiór robót. 
 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny 
stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowo. 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty wg B.15.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
70.  Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

71.  Przepisy związane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

B-07.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TYNKOWE 

72.  Wstęp. 
72.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
72.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
72.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektu wg poniższego. 

- Tynki wewnętrzne 
- Tynki cementowo-wapienne 

72.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
72.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
73.  Materiały. 
73.1.  Woda (PN-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 organiczne, oleje i muł. 
73.2.  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. 

73.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
5. 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. 
6. 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. 
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73.4.  Zaprawa gipsowa. 
 Wg instrukcji producenta 
74.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
75.  Transport. 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
.Wykonanie robót. 
75.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W 

okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
75.2.  Przygotowanie podłoży 
75.2.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
75.3.  Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

• Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. 

• Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie 
oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

75.4.  Wykonywanie suchych tynków 
 Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew tub lat drewnianych, umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy 
zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 
winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
76.  Kontrola jakości. 
76.1.  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. 
77.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
78.  Odbiór robót. 
78.1.  Odbiór podłoża 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 00.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
78.2.  Odbiór tynków. 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

78.3.  Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
79.  Podstawa płatności. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne - Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Suche tynki - Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy.  

80.  Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe 

B-08.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ŚLUSARKA 

81.  Wstęp. 
81.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej oraz innych 
drobnych elementów. 
81.2.  Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych jw. 
81.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do 
obiektu wg poniższego.  

• Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa i aluminiowa. 
81.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
81.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
82.  Materiały. 
82.1.  Stal  
 Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST 
B.07.00.00) 
82.2.  Powłoki malarskie 
 Materiały na powłoki malarskie wg SST Roboty malarskie. 
82.3.  Okucia 
 Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe, a także dla ochrony p.pożarowej,  zgodnie z 
dokumentacją. 
82.4.  Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punkt 64.6 niniejszych SST. 
82.5.  Badania na budowie 
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.  Każdy element dostarczony na budowę 
podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
82.6.  Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 

• Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.   Połączenia 
elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

• Okucia wg punktu 84.3. 
• Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor'a min. 35-40 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
- odporność na temperaturę od -30 do +80°C 
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 
- trwałość min. 20 lat 

• Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 
82.7.  Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 

• Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.  Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane 
lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

• Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie wyżej 
82.8.  Ochrona p.poż. 

Wykonać elementy dla ochrony p.pożarowej obiektu zgodnie z opracowaniem projektowym przy zastosowaniu atestowanych wyrobów /klapa dymowa, 
przegrody drzwiowe p.poż./. Odporność ogniowa i dymoszczelność elementów EI30. 

 
82.9.  Stolarka drzwiowa.  

• drzwi metalowe z wypełnieniem wełną mineralną: konstrukcja zamknięta, płaszczowa z blachy nierdzewnej, skrzydło wykonane w wersji przylgowej, 
malowane, z 3 zawiasami wzmocnionymi z pełną regulacją, zamek dwusprężynowy.  

• drzwi p.poż. EI 30 pełne i przeszklone, profile z blachy aluminiowej, tłoczone, zamknięte, trzykomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło 
ognioodporne, (wypełnienie – wełna mineralna przy drzwiach pełnych) uszczelki przymykowe, dymoszczelne, samozamykacz,  

• ościeżnice: profil stalowy zamknięty, uszczelka przymykowa, dymoszczelna, (w ościeżnicy EI 30 naklejana uszczelka pęczniejąca),  
82.10.  2.3. Okucia drzwiowe.  

• zawiasy wzmocnione z pełną regulacją,  
• zamek dwusprężynowy,  
• klamki z szyldem,  
• samozamykacze – szynowe,  

83.  Sprzęt. 
 Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
84.  Transport. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
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85.  Wykonanie robót. 
• Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

• Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
• Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych. 
• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub 

przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
• Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich 

wg specyfikacji Roboty Malarskie. 
86.  Kontrola jakości. 

• Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

• Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 

ruchomych.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

• Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

Roboty podlegają odbiorowi. 
87.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem oraz ilość sztuk elementów zamontowanych.  Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
88.  Odbiór robót. 
 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 134 oraz czynności podane w punktach 137 i 138. 
89.  Podstawa płatności. 
 Płaci się w jednostkach wg punktu 137 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
90.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.        Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200          Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.12.00.00 oraz B.14.00.00. 
 

B-09.00.00    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY POKRYWCZE 

91.  Wstęp. 
91.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi. 
91.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
91.3.  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.:  

- Pokrycie dachu.  
- Obróbki blacharskie  
- Rynny i rury spustowe. 

91.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
91.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
92.  Materiały. 
92.1.  Wymagania ogólne 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte 
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
92.2.  Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa. 

Wg Świadectwa ITB nr 974/93. 
92.3.  Blacha cynkowa grubości 0.7 mm 
 Wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
92.4.  Dachówka ceramiczna 
 Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999. 
92.5.  Łączniki. 
 Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
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93.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
94.  Transport. 

• Do transportu blachy można używać dowolnych środków, mając na uwadze odpowiednie ułożenie elementów wielkowymiarowych, aby uniknąć zagięć i załamań. 
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 
• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 

od grzejników. 
• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 cm. 

95.  Wykonanie robót. 
95.1.  Izolacje papowe  

• W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
• Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyelimino-

wanie wpływu odkształceń dachu na tynk, 
• Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mie-

szanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
• Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
• Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 

powinny być przesunięte względem siebie. 
95.2.  Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.  
 Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50 mm, 
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

95.3.  Krycie dachówką ceramiczną. 
a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C, 
b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał 

dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; 
dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu, 

d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony 
poddasza lub bezpośrednio do łat, 

e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
95.4.  Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach, 
95.5.  Rynny z blachy cynkowej. 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,  

95.6.  Rury spustowe - z blachy jw. 
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha, 

96.  Kontrola jakości. 
Elementy obróbek blacharskich oraz systemu odwodnienia – sprawdzeniu podlega sposób oraz rozstaw elementów mocujących, wyprofilowanie, spadki, 

wysunięcie poza obrys chronionej powierzchni, a także zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie). 
Materiały izolacyjne: 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

97.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
m2 pokrytej powierzchni, 
m2 – powierzchni zamontowanej blachy 
mb - wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

98.  Odbiór robót. 
98.1.  Odbiór podłoża. 
- 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 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
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milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
98.2.  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. 
98.3.  Odbiór pokrycia z papy. 

• sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy 
naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

• sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

98.4.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
99.  Podstawa płatności. 

Pokrycie dachu. - Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Obróbki blacharskie - Płaci się za ustaloną ilość „m2" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe - Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,  
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

100.  Przepisy związane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

B-10.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY DOCIEPLENIOWE 

101.  Wymagania stawiane BSO oraz poszczególnym składnikom systemów. 
101.1.  Informacje podstawowe. 

BSO – bezspoinowy system ociepleń. 
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych [3]: - „przez wyrób budowlany -  należy 

rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 
2003r.Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie z wydaną aprobatą. Jeśli 
dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować 
właściwy zestaw. Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta systemu a firma 
wprowadzająca „składany" system do obrotu i stosowania – w myśl art.93 ust.2 ustawy „Prawo Budowlane" [2] podlega karze grzywny. Dokumentami 
dopuszczającymi BSO do obrotu są: 
•  na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata techniczna udzielana w oparciu o ETAG 004, 
• na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
101.2.  Elementy składowe BSO. 
Podstawowymi składnikami są: 
- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
- płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada oraz wełna mineralna lamelowa i w płytach pod 

bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 
- łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 
- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
- siatka zbrojąca, 
- środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią -opcjonalnie, zależnie od systemu, 
- masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp. 

101.3.  Regulacje dotyczące stosowania BSO na budynkach wysokich i wysokościowych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie § 216 pkt 6. „W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna 
ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Wyjątek stanowią budynki mieszkalne o wysokości do 11 kondygnacji wzniesione przed dniem 1 
kwietnia 1995  r. Zgodnie z zapisem w pkt. 7 rozporządzenia „Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej  budynku  mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 
kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia". 
Nowowznoszone budynki mogą być izolowane od zewnątrz, zarówno styropianem jak i wełną mineralną, do wysokości 25m. Przy izolowaniu, a także docieplaniu 
budynków wyższych niż 25m stosować można obok siebie dwie technologie: w części niższej - do wysokości 25m - z użyciem styropianu samogasnącego, wyżej z 
użyciem materiału całkowicie niepalnego. 
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101.4.  Wymagania szczegółowe 
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników BSO oraz pełnych systemów precyzują dokumenty, w oparciu o które udzielane są 

Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europejskich - ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y. 
102.  Uwagi i wskazówki ogólne dla wykonawcy robot ociepleniowych. 

Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. Roboty ociepleniowe mogą być prowadzone jako roboty samoistne - 
termorenowacja ścian istniejących budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym - ocieplenie ścian budynków nowowznoszonych. W obu 
przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 

• sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
• zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
• zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 

W przypadku prowadzenia robót ociepleniowych na obiektach nowowznoszonych należy zapewnić ścisłą koordynację z wykonawcami innych robót. 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 

• roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną zakończone i odebrane,   
• wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, 

okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 
• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre" powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub 

tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 
• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody 

opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem, 
• zostanie jasno określony sposób zakończenią ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku,  
• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i 

trwałą szczelność. 
Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub 

zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót 
ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających 
pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających 
pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: 
• należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż 

grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta. 
• wszelkie    materiały   wchodzące   w   skład   systemu    ociepleniowego    muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi 

produktów. 
• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów 

krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C, zapewnia to odpowiednie warunki wiązania. 
• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz,   silne   

nasłonecznienie,   silny   wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 
• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie 

wymaga odbioru technicznego. 
 
103.  Przebieg prac związanych z wykonywaniem bso. 
103.1.  Podłoża i ich przygotowanie 
103.1.1.  Uwagi ogólne 

Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), 
mierzona od powierzchni kontaktu na min. Głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. I tak np.: 
• dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości 

ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,  
• dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 

osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność,  
• dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu:izolacji cieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od 

lica izolacji cieplnej do głębokość ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej 
wytrzymałości itd. 

103.1.2.  Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń. 
103.1.2.1.  Wymogi fizykochemiczne. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji 
termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.) podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 
składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczność całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
103.1.2.2.  Wymogi geometryczne. 

Podłoże powinno spełniać  normatywne  lub  umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawędzi. Poniżej przedstawiono przykładowo wymogi 
stawiane przez normę niemiecką DlN 18202.   

W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać 
dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. 
UWAGA:  
„WARUNKI" odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża przez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych. 
103.1.3.  Ocena podłoża. 
103.1.3.1.  Uwagi ogólne. 

Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez 
żadnych czynności przygotowawczych jednak wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich 
metod oceny podłoża zawiera pkt 153.1.3.2 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 153.1.4.  W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola 
przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy 
klejowej do podłoża. 
 
103.1.3.2.  Metody oceny podłoża. 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
 

Próba odporności na ścieranie 
Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, pieszczenia lub pozostałości 

wykwitów na podłożu 
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Próba odporności na skrobanie lub 
zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz 
stopień przyczepności istniejących powłok 

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 

Test równości i gładkości 
 

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej 
odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. 

konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku  miejscach  na  podłożu, aby uzyskane wyniki  były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

 
103.1.4.  Przygotowanie podłoża. 
103.1.4.1.  Podłoża z cegieł i elementów murowych. 

Podłoże 
Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Mury wykonane z elementów: 
• ceramicznych 
• betonowych 

• z gazobetonu 
• betonowych z warstwa fakturową 

kurz, pył 
oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod 

ciśnieniem 31 i pozostawić do wyschnięcia 

luźne resztki lub wylewki zaprawy 
ze spoin 

skuć i oczyścić 

nierówności, defekty1)   
i ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 

karencji 

Wilgoć2). pozostawić do wyschnięcia 

Wykwity2). 
 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 

luźne i nienośne elementy elewacji 
wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem 

wymaganych okresów karencji 

brud, sadza, tłuszcz 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3i z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 

środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 
3) stosować ciśnienie max 200 barów. 

 
103.1.4.2.  Podłoża z betonu. 

Podłoże 
Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

 
Ściany wykonane z: 
• betonu towarowego i 
wykonanego na budowie, 
• prefabrykowanych 
elementów betonowych, 
• elementów betonowych z 
warstwą fakturową 

kurz, pył 
oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem 31 i pozostawić do wyschnięcia 
luźne resztki lub wylewki zaprawy 

ze spoin 
skuć i oczyścić 

nierówności, defekty1)  i ubytki 
skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą wyrównawczą z 

wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji 

Wilgoć2). pozostawić do wyschnięcia 

Wykwity2). 
oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 

roztworem 

luźne i nienośne elementy 
elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub zaprawą do 
betonów z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi 

i z zachowaniem okresów karencji 

brud, sadza, tłuszcz 
zmyć wodą pod ciśnieniem 31 z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia 

warstwy mleczka cementowego 
zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić sprężonym powietrzem, 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3I i pozostawić do wyschnięcia 

resztki szalunkowych substancji 
antyadhezyjnych 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia 
 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 
3) stosować ciśnienie max 200 barów. 

 
103.1.4.3.  Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi. 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
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Rodzaj Stan 

Powłoki z farb mineralnych i 
wapiennych 

kurz, pyl, kredowanie 
oczyścić za pomocą szczotkowania4) i  sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą 

pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

brud, sadza, tłuszcz 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 

środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
złuszczenia, odpryski, 

odwarstwienia 
Usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania4). Ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 

3) i pozostawić do wyschnięcia 

Mineralne tynki podkładowe i 
nawierzchniowe 

kurz, pył, kredowanie 
oczyścić za pomocą szczotkowania4) i  sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą 

pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

brud, sadza, tłuszcz 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 

środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
miejsca luźne, głuche, 

odspojone 
Skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania4) ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 

pozostawić do wyschnięcia 

nierówności, defekty i ubytki 
Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie 

wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji 

Wilgoć2). Pozostawić do wyschnięcia 

Wykwity2). 
Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 

roztworem 
1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 
3) stosować ciśnienie max 200 barów, 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające. 
 

 
103.1.4.4.  Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie. 

Podłoże 
Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb i tynków 

Złuszczenia, odpryski, 
odwarstwienia 

Usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy odpowiednich środków 
chemicznych (ługowanie), spłukać czystą  wodą lub wodą pod ciśnieniem 1) i pozostawić 

do wyschnięcia2). 

Powłoki zwarte, mocne i dobrze 
przylegające 

Zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 
środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe. 
1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max.200 barów, przy renowacji lub naprawach 
ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku nie należy przekraczać ciśnienia 40 barów, 
2) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające. 

 
103.1.5.  Gruntowanie podłoża 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją 
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
103.2.  Montaż listwy cokołowej 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy  barwionego  sznura. Listwę  mocuje  
się  jako  dolne wykończane ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z 
jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po trzy łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej 
w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne 
łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) 
można stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone   z nachodzących ze 
ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku 
ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i 
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w 
przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
103.2.1.  Zabudowa narożników listwą cokołową 

Na   narożnikach   budynków   listwę   cokołową   należy   docinać, zwykle  pod  kątem 45°.  Są  również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie 
nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
103.3.  Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

Podaną   niżej   metodykę   klejenia   płyt stosuje  się  w  systemach klejonych oraz   w    systemach    z   zastosowaniem    łączników mechanicznych. 
103.3.1.  Przygotowanie zaprawy klejącej 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży  budowlanych,   używa   się   fabrycznie   przygotowanych   zapraw klejowych    na    bazie    
cementu    z    dodatkiem    polimeru redyspergowalnego,   gotowych   do  użycia   po  wymieszaniu   na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po 
wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań   specjalnych   możliwe   jest  również   użycie   odpowiednich   mas  klejowych   do   przyklejania   płyt i   
wykonywania   warstw   izolacji   przeciwwilgociowych   poniżej   poziomu   terenu.   Zaprawę   klejową   należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i 
karty techniczne). 
103.3.2.  Nakładanie  kleju  (do  przyklejania  płyt termoizolacyjnych  ze styropianu  i wełny mineralnej) 
103.3.2.1.  Metoda obwodowo – punktowa. 

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków"), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić 
taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 
przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy 
nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi 
systemodawcy. 

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.  
103.3.2.2.  Metoda grzebieniowa. 

Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty 
termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm).  
103.3.2.3.  Uwagi dodatkowe. 

Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego  szpachlowania   („gruntowania"   klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie.  
Lamelowe płyty   z   wełny   mineralnej   należy   przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową. 



 

  Strona 30 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 

103.3.3.  Montaż płyt termoizolacyjnych 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych   należy   na   ścianie   poprowadzić  linki pomocnicze w kierunkach poziomych 

i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować (patrz pkt 153.1).  Linki te będą 
pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w 
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry 
rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem  na narożach „na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 
otworów.  

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. 
Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 

Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej 
ugięcie. 

Krawędzie   płyt   dociskać   szczelnie   do   siebie.   Po   stwardnieniu   kleju   ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt 
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt 
styropianowych – do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających.  W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny 
pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej  płyty, usunąć  nadmiar wypływającego  spod  niej  kleju.  Zabieg  taki należy również 
wykonywać na narożnikach zewnętrznych budynku. 

UWAGA; klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 

wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 

UWAGA; niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt 

termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko wzdłuż prowadnicy. 
103.3.4.  Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element 
procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 
zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania 
wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 
103.4.  Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
103.4.1.  Informacje ogólne 
- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji technicznej,  
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt 

styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej -wyłącznie z trzpieniem stalowym, 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia, 
- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy 

doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania), 
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników,  
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

 
Wymagania   techniczne   dotyczące   łączników   mechanicznych   do   mocowania   izolacji   termicznej   ze styropianu: 

Lp. Cecha Wartość 

1. Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2. Trzpień łącznika 
Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą 

powstawanie mostków cieplnych 

3. Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4. Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 

5. Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 

6. Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu łącznika 

7. Liczba łączników 
Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość 

łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./m2 

8. Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 

 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej: 

Lp. Cecha Wartość 

1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2 
 

Trzpień łącznika 
 

Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych 
 

3 
 

Sposób montażu 
 

Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
 

4 
 

Talerzyk 

Wełna twarda - średnica 60mm,  Wełna lamelowa - średnica 60mm + talerzyk o średnicy min. 
130 mm zwiększający powierzchnię docisku (średnica zależna od dostawcy systemu) 
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 

 

5 
 

Mostki cieplne 
 

Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 
 

ó 
 

Głębokość zakotwienia 
 

Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu łącznika 
 

7 
 

Liczba łączników 
Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz wysokości wbudowania 

łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./m2 
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Rozmieszczenie łączników 
 

Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu, 
 

103.4.2.  Wymagana długość łączników. 
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą 

głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Potrzebna 
długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składników: 

L ≥ hef+a1+a2+da                  
gdzie: 

hef  - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym. 
a1  - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2  - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L  - całkowita długość łącznika. 

103.4.3.  Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechaniczny powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. 

od strefy obciążenia wiatrem w której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./m2 
powierzchni elewacji.  

Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest zwiększenie ilości łączników.  W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy 
osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10cm, a w 
przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
103.4.4.  Montaż łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za 
pomocą wiertarki z wkrętakiem ( w przypadku łączników wkręcanych ) lub wbity (w łącznikach wbijanych).  
Niedopuszczalne  jest zerwanie  przez łączniki  struktury  izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana  z powierzchnią   płyt termoizolacyjnych   (w  wyjątkowych   
wypadkach może wystawać max. 1mm ponad płaszczyznę płyt). 

UWAGA; niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega 
przesuwaniu się ich względem podłoża 

103.5.  Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak 

ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki   blacharskie   należy   wykonać   najpóźniej   przed   
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający   we   wszystkich   fazach    prac    należytą   ochronę    powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do 
tego celu kitów lub taśm uszczelniający w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
103.6.  Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową. 

W  przypadku   kontynuacji  ocieplenia  w  strefie  cokołowej   budynku,   czy  też   pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne 
obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe 
komponenty. 

Sposób  wykonania   ocieplenia   strefy  cokołowej   oraz  połączenia   jej z częścią podziemną powinny być zamieszczone w dokumentacji projektowej w 
postaci szczegółowych rysunków. 

Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styrop EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i 
wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstradowanego XPS,  które  mają  być  pokryte warstwą zbrojoną  i ewentualnie tynkiem  nawierzchniowym,  
należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
103.7.  Obróbka szczególnych miejsc elewacji 

Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
103.7.1.  Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się 
dwie metody: 
103.7.1.1.  Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego. 

W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. 
Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. 
Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej 
nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile 
muszą nachodzi ć na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 

UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. 
W tym celu profil  na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny 

jak w przypadku profili ściennych.  
103.7.1.2.  Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profilu. 

Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji projektowej. 
Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków. 
103.7.2.  Ościeża okien i drzwi 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniających lub samorozprężnej taśmy 
poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle 
systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość 
niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży 
otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, 
wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałowo niższym 
współczynniku przewodzenia ciepła λ.  
103.7.3.  Ochrona narożników i krawędzi 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki   z   PCV   z   siatką   zbrojącą   (stosowane   wyłącznie   w   systemach   z   użyciem   styropianowych płyt 

termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

103.8.  Wykonanie warstwy zbrojonej 
103.8.1.  Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów elewacji. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy 
pod kątem 45° paski takniny z włókna szklanego o wymiarach minimum25x35cm. 
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103.8.2.  Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się 

zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej  (np.  „zębatą" o wielkości zębów  10-12  mm) tworząc warstwę z materiału 
klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej.  

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w nie j przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 
Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna zakreślaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o 

szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. Na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 
Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 
103.9.  Wyprawa zewnętrzna 
103.9.1.  Podkład tynkarski 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego. 
103.9.2.  Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla 
danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na rynku produkty to:  
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa,  
- silikonowa    masa   tynkarska    -    gotowa   mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa 

(krzemoorganiczna),  
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, której podstawowym składnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. Wyprawy 
tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. Ze   względu   na   rozszerzalność   termiczną,   gładkie   faktury   
powierzchni tynku w systemach ociepleń nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienką warstwę zewnętrzna i 
dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować 
jako tynki uzupełniające na małych powierzchniach nie  podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych). Malowanie elewacji (o ile występuje) 
należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta 
systemu jest zalecane. 

W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków 
mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 

Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (współczynnik odbicia światła HBW powinien być wyższy od 30), ze względu na nadmierne nagrzewanie się takich 
powierzchni co może spowodować naprężenia rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pękanie.  
 
104.  Dopuszczalne   odchylenia   powierzchni   l   krawędzi   podłoży,   etapów pośrednich oraz stanu wykończonego ocieplanej elewacji 
104.1.  Informacje wstępne 

W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty ociepleniowe powinny być jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem do 
obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i ustaleń dodatkowych Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględniać koszty wszelkich robót (w 
tym wyrównanie podłoża) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania zamawiającego. 

Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności powierzeni ułożonych wypraw tynkarskich. W tym 
wypadku umowa powinna precyzować klasę dokładności wykonania powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich np. poprzez określenie wymaganej kategorii tynku i 
odwołanie się do „warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych". 

Wykonawca podpisując umowę powinien wnieść swoje uwagi dotyczące podłoża - na podstawie oceny stanu technicznego tego podłoża. W części 
dotyczącej oceny równości powierzchni podłoża ułatwieniem dokonanie takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju ścian dopuszczalne odchyłki 
wymiarów może to stanowić kryterium dla opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego zapisu. 

Poniżej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród różnej konstrukcji. 
Dla porównania (w punkcie 7.4), ze względu na swoją przejrzystość i uniwersalny charakter, zostały zaprezentowane dopuszczalne odchylenia powierzchni 

ściennych i sufitowych w stanie surowym i wykończonym według normy DIN. 
104.2.  Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych) 

Źródło:  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", tom l „Budownictwo ogólne", część 2, Wydawnictwo „Arkady", Wydanie 4. 
104.2.1.  Konstrukcje murowe 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego. 

Lp. 

Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

 

z cegły i pustaków ceramicznych 
z drobnowymiarowych elementów 

z betonu komórkowego 

mury spoinowane mury niespoinowane  

1. 
 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:  
na długości 1 m, 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
- 
 

2. 
 

Odchylenia od pionu powierzchni krawędzi na: 
wysokości 1 m, 
na wysokości 1 kondygnacji, 
na całej wysokości ściany 
 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

3. 
 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1 m, 
na całej długości ściany. 

 
 
3 
- 

 
 
6 
- 

 
 

10 
30 
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104.2.2.  Konstrukcje żelbetowe monolityczne 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
a) na 1 m wysokości 
b) na całej wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 
stropy monolityczne 
d)w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym 

 
 
5 

20 
 

15 
1/500 wysokości budowli lecz nie więcej niż 100 mm 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 

15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 

±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 
104.2.3.  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych 
104.2.3.1.  Konstrukcje montowane swobodnie. 

Wartości   dopuszczalnych   odchyłek   montażowych   przy   montażu   swobodnym w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

Rodzaj prefabrykatu 

Przesunięcie 
prefabrykatu w pionie 

budynku [mm] 
z 

Przesunięcie prefabrykatu 
w poziomie budynku 

Wychylenie prefab. z pionu, 
przesunięcie krawędzi 

sąsiednich prefabrykatów. 
[mm] 

w 

Przesunięcie prefab. Górnej 
kondygn. W stosunku do prefab. 

Niższej kondygnacji 
[mm] 

p 
w poprzek 

[mm] 
x 

Wzdłuż 
[mm] 

y 

Ściany konstrukcyjne ±6 ±10 ±10 ±5 ±6 

Słupy, ramy ±6 ±10 ±10 ±5 ±6 

Płyty stropowe ±10 ±10 ±10 ±10 ±6 

Belki, podciągi ±5 ±5 ±10 - - 

Elementy obudowy 
sanitarnej, bloki elektryczne, 

wentylacyjne, spalinowe, 
sanitarne, windy itp. 

 
 

 
±6 

 

 
±10 

 

 
±10 

 
±4 ±6 

Elementy wypełniające ±10 ±16 ±16 ±6 ±8 

 
104.2.3.2.  Konstrukcje montowane w sposób wymuszony. 

Wartości  dopuszczalnych  odchyłek  montażowych  przy  montażu  przymusowym w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

Rodzaj prefabrykatu 

Przesunięcie 
prefabrykatu w pionie 

budynku [mm] 
z 

Przesunięcie prefabrykatu 
w poziomie budynku 

Wychylenie prefab. z pionu, 
przesunięcie krawędzi sąsiednich 

prefabrykatów. 
[mm] 

w 

Przesunięcie prefab. Górnej kondygn. 
W stosunku do prefab. Niższej 

kondygnacji 
[mm] 

p 
w poprzek 

[mm] 
x 

Wzdłuż 
[mm] 

y 

Ściany konstrukcyjne ±3 ±4 ±2 ±2 ±2 

Ściany zewnętrzne ±3 ±4 ±4 ±3 ±3 

Ściany zewnętrzne z gazobetonu 
 

±3 ±4 ±4 ±2 ±3 

Ściany osłonowe logii 
 

±3 ±4 ±3 ±3 ±3 

Płyty stropu 
 

±5 
 

±6 ±6 ±4 - 
 

Bloki wentylacyjne i spalinowe 
 

±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Elementy obudowy dźwigów, kabin 
itp. 

±6 ±10 ±10 ±4 ±4 

 



 

  Strona 34 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 

104.3.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych 
104.3.1.  Informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków 

Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygładzenia powierzchni wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie tynków podane w tabeli 
nr 26.3.1 Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. 0, I, Ia) wykonywane są najczęściej jako 
jednowarstwowe jednak stosowane mogą być także tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat. II, III) mogą być wykonywane jako dwu- lub 
trójwarstwowe. W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą być wykonywane także jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane są 
tradycyjnie jako trójwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz dopuszczalne odchylenia równości powierzchni wyprawy, 
kategoriom tym odpowiadają także jednowarstwowe tynki gipsowe. 
 
Tabela nr 26.3.1. Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie normy PN-70/ B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze [17]. 

Odmiana tynku Kategoria tynków Wygląd powierzchni 

Tynki surowe rapowane 0 
Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami kielni i możliwymi niewielkim! 

prześwitami podłoża 

Tynki surowe wyrównane kielnią l Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą la 
 

Z grubsza wyrównana 
 

Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównana rzadką zaprawa 

Tynki pospolite dwuwarstwowe II 1) Równa, ale szorstka 

Tynki pospolite trójwarstwowe III 1)2) 
 

Równa i gładka 

Tynki doborowe IV 
 

Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf 
 

Równa, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku 
 

Tynki wypalane IVw 
 

Równa, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym zabarwieniu 
 

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii 
może być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).  
2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko.  
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 

104.3.2.  Dopuszczalne   odchylenia   powierzchni   i   krawędzi   cienkowarstwowych   tynków strukturalnych 
Źródło: „Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru   robót  budowlanych",   tom   l   „Budownictwo  ogólne",   część   4, Wydawnictwo „Arkady", Wydanie 

4, Warszawa 1990., pkt 24.3.8. 
Odbiór tynków o fakturze specjalnej, p 1. (str. 22) - „wymagania dotyczące powierzchni tynku, płaszczyzny, odchylenia krawędzi od linii prostej, odchylenia 

powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego oraz odchylenia przecinających się płaszczyzn”  należy przyjmować wg p. 24.2.7.2, tzn. wg tablicy 24-1, 
str. 20. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-10100). 

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 

2m 

nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do3,5 m 

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

nie większe niż 3 mm na1 m i ogółem nie 
więcej niż ó mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niż3 mm na 1  m 

 
IV 

 IV f 
 IV w 

nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 
 

nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
nie większe niż 
2 mm na 1 m 

Ponadto na mocy punktu 24.2.7.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie, pp.3 i 4. (str21): 
„3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż: 

- dla tynków kategorii II i III - 7 mm, 
- dla tynków kategorii IV i lVf - 5 mm,  

4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż:  
- na całej wysokości kondygnacji – 10 mm,  
- na całej wysokości budynku - 30 mm." 

UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować 
jak tynki kategorii III co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii  IV wiąże się z dodatkowym nakładem pracy 
i powinno być uzgadniane oddzielnie. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 

104.4.  Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończonych wg normy DIN 18202. 

Wiersz 
Powłoka, powierzchnia 

Wartości graniczne odchyleń [mm) priy max. odległoś punktów 
porównawczych 

 0,1m 1m1). 4m1). 10m1). 15m1). 
5. Niewykończone ściany i dolne powierzchnie stropów 5 10 15 25 30 

6. 
Wykończone ściany i dolne powierzchnie stropów (np. ściany tynkowane, 
okładziny ścienne, sufity podwieszane) 

3 5 10 20 25 

7. Jak wiersz 6 lecz o podwyższonym standardzie 2 3 8 15 20 
1) wartości pośrednie należy interpolować i zaokrąglić do pełnych milimetrów, 
2) wartości z kolumny odnoszą się także do odległości punktów porównawczych powyżej 15m. 
104.5.  Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich 

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m.  

Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny powierzchni, pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami 

odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
105.  Kontrola wykonania ocieplenia 

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczanych materiałów budowlanych, jak również 
prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany.  Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w 
ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów co w konsekwencji skutkować będzie złą 
jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  

Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych: 
Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W 
przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 

- odchyłki geometryczne podłoża.  
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta  polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających  poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu 

powinna podlegać prawidłowość oznakowanie poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowe, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz 2041) producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym),  
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
- osadzenia łączników mechanicznych, 
- wykonania warstwy zbrojonej, 
- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
- wykonania obróbek blacharskich, 
- zamocowania profili, 
- wykonania wyprawy tynkarskiej, 
- wykonania (ewentualnego) malowania. 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia 
ubytków w zakresie koniecznym. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o 

wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki 

zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 
podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, 
kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem 

dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co 

do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni 
oraz krawędzi należy przyjąć: 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 
wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i 
niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 

Niniejsza specyfikacja stanowi integralną część projektu 
budowlanego i kosztorysu. 

Jej znajomość nie zwalnia z obowiązku zapoznania się 
z pozostałym opracowaniami i odwrotnie. 

 
mgr inż. Bogdan Radny 


