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1. Rozdział I. Część ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
„Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54”
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Złotów Al. Piasta l; 77-400 Złotów
1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych:
45112000-5 roboty ziemne
45320000-6 izolacje
45450000-6 ocieplenie
45261210-9 roboty dekarskie
45262100-2 rusztowania
45320000-6 izolacje termiczne- wdmuchiwany granulat
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111300-1 roboty rozbiórkowe
45312310-3 roboty w zakresie wykonania instalacji odgromowej
zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych.
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w przedmiarze robot, a wynikające z
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, organizacji ,ochrony i utrzymania porządku na placu budowy, praca
rusztowań zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot; roboty rozbiórkowe wraz z
kosztami wywozu i składowania odpadów i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić
kalkulując ceny jednostkowe i ceny za poszczególne pozycje robot podstawowych ujętych w przedmiarze robot.
1.4. Informacja o terenie budowy.
Terenem budowy jest istniejący budynek będący zasobem własnym Gminy Miasto Złotów. Zakres zadania,
dedykowany jest wobec następujących instytucji, tj.:
1. Przedszkole Publiczne nr 4 w Złotowie;
2. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 (ZSS Nr 1 tworzą: Szkoła Podstawowa nr 3 im. plut. Michała Robaka i
Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Jana Kochanowskiego);
3. Miejski Ośrodek Społeczny w Złotowie.
1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie
robot; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
1.6. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o ewentualnych
uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie

wykonywania robót.
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań,
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. W przypadku
odpadów materiałów nowo wbudowywanych (i z demontażu) Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia
Zamawiającemu dokumentów świadczących o prawidłowym (zgodnym z przepisami) postępowaniu z nimi.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca dostarczy na teren prowadzonych robót i będzie utrzymywał
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne
oraz odzież wymaganą dla zatrudnionego personelu.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wykonawca zorganizuje i dostosuje transport do warunków pracy na placu budowy w powiązaniu z ruchem
pieszym i samochodowym obowiązującym w rejonie budowy .
1.10. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w okresie trwania realizacji
Umowy na Placu Budowy oraz robót poza nim ,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
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych
przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca umieści w miejscach i
ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść będzie
zatwierdzona przez Zamawiającego . Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą
utrzymywane przez Wykonawcę w stanie dobrym przez cały okres realizacji robót .
koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest włączony w cenę umowną.
1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zobowiązany jest :
nie pogorszyć stanu istniejących nawierzchni dróg i chodników przy
budynku oraz dojazdów i przejść związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi
do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na
stan istniejących nawierzchni dróg i chodników.
do usuwania na bieżąco , na własny koszt , wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń
nawierzchni dróg i chodników spowodowanych jego pojazdami lub pracami przez niego
prowadzonymi

1.12. Określenia podstawowe.
Certyfikat zgodności - 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 - (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie określenia szczegółowego i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) służąca do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót - składa się z:
•
przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności
technologicznej ich realizacji; przygotowany na podstawie rysunków lub szkiców będących w
posiadaniu zamawiającego lub inwentaryzacji.
•
zbiór specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
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 prowadzonymi pracami. Reprezentuje on interesy zamawiającego na budowie i
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniach i odbiorze instalacji oraz urządzeń oraz odbiorze końcowym.
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 zamówieniem.
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu (robót budowlanych) przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Przedmiar robót - 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, mające charakter
informacyjny dla wykonawcy.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób budowlany - wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Zeszyt korespondencji - przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie
technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.
2. Rozdział II. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
2.1.

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom 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 SST.
2.2.

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w protokole przekazania placu budowy, a
składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.
Wszystkie materiały stosowane do realizacja zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać
odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz atesty
higieniczne. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie właściwości
materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana
przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do
zaakceptowania.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały dostarczone na plac budowy bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Materiały dostarczone na budowę, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz
urządzeń w wykonywanych robotach.
2.6 Materiały z demontażu.
Materiały z demontażu należy przekazać zamawiającemu z wyjątkiem odpadów (i materiałów z demontażu nie
nadających się do dalszego użytku). Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiającemu
dokumentów świadczących o prawidłowym (zgodnym z przepisami) postępowaniu z nimi. Kierujący robotami
rozliczy materiały z demontażu i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.
3.

Rozdział III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót
budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru budowlanego dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do
użytkowania (certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa
“B”) w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

4.

Rozdział IV. Wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie
spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń.

5.

Rozdział V. Wymagania dotyczące wykonania robót.
5.1

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za stan
pomieszczeń, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą STWiORB i SST, Polskimi
Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z
branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania placu
i terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami
administracyjnymi o porządku.
Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.
6.1.

Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów.
W przypadkach spornych dotyczących jakości wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.
6.2.

Pobieranie próbek.

Próbki do badań (o ile to konieczne) będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie
mieć możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.3.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca przed przystąpieniem do badań powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi
niezwłocznie wyniki badań.
6.4.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
próbek i badania materiałów. W przypadku wątpliwości co do jakości materiałów na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania.
6.5.

Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:
•
zgłoszenie robót zanikowych wraz z dokumentacją;
•
zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektora nadzoru inwestorskiego;
•
protokóły odbiorów częściowych i końcowych;
•
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,
wyniki badań, prób i pomiarów;
•
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu
przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Rozdział VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
7.1.

Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej a niezbędne do wykonania całości prac nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Oferent ma obowiązek sprawdzenia przedmiaru przed złożeniem
oferty. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres określony zostanie na
podstawie obmiaru.
7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami obmierza się poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w
[m]; powierzchnie wyliczone będą w [m2]; objętości w [m3];ilości obmierzane wagowo w kilogramach [kg]
lub tonach [t] a sprzęt i urządzenia w [szt].Przy podawaniu długości , objętości i powierzchni stosuje się
dokładność do dwóch miejsc po przecinku.
8.

Rozdział VIII. Sposób odbioru robót.
8.1.

Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robót będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
potwierdzone protokółami. W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją występować
będą następujące rodzaje odbiorów:
•
•
•
•

robót zanikających lub ulegających zakryciu
odbiór końcowy
odbiór po okresie rękojmi
odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę. Polegać będzie na ocenie ilości i
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac.
Wykonanie potwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
8.3. Odbiór robót końcowy.
Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamówienia, potwierdzone protokółem odbioru końcowego.
Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.
Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do
usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające
na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty i protokóły z prób i badań. W
przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
8.4. Odbiór robót po okresie rękojmi.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga
przygotowania następujących dokumentów:
•
umowy o wykonaniu robót,
•
protokół odbioru końcowego,

•

dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru
końcowego,
•
dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów
potwierdzających usunięcie tych wad.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.
8.5 .Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny.
Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór
robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w
obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i
użytkownika.
8.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie dokumentacji
powykonawczej, która musi zawierać co najmniej:
•
oświadczenie kierującego robotami o zgodności wykonania prac z Umową , STWiORB, SST,
Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz z
przyległym terenem i ulicą;
•
aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” dla
materiałów i urządzeń;
•
zeszyt korespondencji.
•
Dziennik budowy
9. Rozdział IX. Sposób rozliczenia robót.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
10. Rozdział X. Dokumenty odniesienia.
10.1.

Dokumentacja.

Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych:
SST 01.01. roboty ziemne
SST 01.02. izolacje
SST 01.03. ocieplenie
SST 01.04. roboty dekarskie
SST 01.05. rusztowania
SST 01.06. izolacje termiczne- wdmuchiwany granulat
SST 01.07. roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST 01.08. roboty rozbiórkowe
SST 01.09. roboty w zakresie wykonania instalacji odgromowej

10.2.
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty, i ustalenia techniczne.
•
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
•
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 19/2004, poz. 177 z
późniejszymi zmianami).
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072).
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr
130/2004, poz. 1389).
•
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 15/2003, poz.
148 z późniejszymi zmianami).
•
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z późniejszymi
zmianami).
•
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43/1964, poz. 296 z
późniejszymi zmianami).
•
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr
98/2000, 1071 93 późniejszymi zmianami.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIRU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01.01. ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV: 45112000-5

1. Rozdział I. Część ogólna.
2. Rozdział II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
3. Rozdział III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do
wykonywania robót budowlanych.
4. Rozdział IV. Wymagania dotyczące środków transportu.
5. Rozdział V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.
6. Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.
7. Rozdział VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
8. Rozdział VIII. Odbiór robót budowlanych.
9. Rozdział IX. Rozliczenie robót.
10. Rozdział X. Dokumenty odniesienia.

1. Rozdział I. Część ogólna
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy
zadaniu określonym w pkt. 1.1 ST
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wykopów związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.
W zakres robót wchodzi:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),
- wykonanie wykopów w celu wykonania robót
- w razie konieczności - odwodnienie wykopów oraz zabezpieczenie,
- zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
2. Rozdział II. M ateriały
2.1. W ymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
• Ustawie z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 201,
poz. 2016, z późniejszymi zmianami),
• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. W ymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.
3. Rozdział III. Sprzęt
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4. Rozdział IV. Transport
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco
i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001r.
o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB
5. Rozdział V. Wykonanie robót
5.1. W ymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/893202.
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do
badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera/Inspektora nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier/Inspektora
nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,
• w przypadku konieczności wymiany gruntu - technologię i sposób jej wykonania,
• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod
budowę.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być
zaakceptowany przez Inżyniera.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z:
• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,
• pomiarem nachylenia skarp wykopu.
5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia

naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu położona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem
fundamentu.
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
5.5. Wykopy nie obudowane
Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego
wykop.
Jeżeli w dokumentacji projektowej 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 niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.
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.
• skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii
budowlanej.
5.6. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.7. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
+ 15 cm
- dla wymiarów wykopów w planie,
+ 2 cm
- dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,
+ 10%
- dla nachylenia skarp wykopów.

6. Rozdział VI. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,
• kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,
• sprawdzenie przygotowania terenu,
• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
• sprawdzenie wymiarów wykopów,
• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7. Rozdział VII. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8. Rozdział VIII. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
9. Rozdział IX. Podstawa płatności
Wg rozdziału IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.
10. Rozdział X. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-86/B-02480
gruntów.
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis
Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:
1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z późniejszymi zmianami),
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881).
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat
technicznych
1.4

Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „W ymagania ogólne" także podanymi poniżej:
M ateriał izolacyjny - materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
B itu m - lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich
W ykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Ogólne wymagania dotyczące m ateriałów do wykonania robót podano w ST „Wymagania
ogólne" pkt 2
2.2 Rodzaje materiałów
1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśm ą uszczelniającą i obustronnie klejącą.
• Wymogi techniczne:
- grubość
0,20 mm,
- masa powierzchniowa
190 g/m2,
- wytrzymałość na rozdzieranie
> 60 N/mm,
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody
- o wysokości 1 m w czasie 100 h
nie przesiąka
- opór dyfuzyjny
> 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia
nie rozprzestrzeniające ognia
• Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.
2) Papa termozgrzewalna na zakład
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. M odyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi
kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają
konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne
nawet w niskich tem peraturach (badanie giętkości wykonywane je st w temperaturze -25°C), dlatego
można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien
szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na
korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry

fizyko-mechaniczne. W szystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w
budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych.
W ymagania 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
8
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
3) Folia w płynie
Folia w płynie służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków
nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i
przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki
przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie,
łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy
cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki
cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe i
drewnopochodne.
• Dane techniczne:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podłoża:od +5°Cdo +25°C
- M inimalna grubość powłoki: 1,5 mm
- Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h
- Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h
- Zdolność krycia rys: 1,0 mm
- Spływ z powierzchni pionow ej: brak
- W odoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa
- Konsystencja: ciekła masa
- Kolor: szary
- Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3
- Odporność na wilgoć: okresowo odporna
- Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odporność na kwasy i zasady: nie odporna
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności pow ietrza 60% i temperatury
pow ietrza + 20°C/
Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2
4) Taśma uszczelniająca PCW
Taśmy uszczelniające służące do zabezpieczania narożników w pomieszczeniach mokrych.
5) Roztwór asfaltowy do gruntowania
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach,
do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w
polskich warunkach klimatycznych - tw orzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania
powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są
elastyczne, silnie związane z podłozem i niw elują jego mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do
gruntowania przeznaczony je st do:

- gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
- hydroizolacyjne - ławy, fundamenty, podziemne części budowli,
- wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
- podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
• Dane techniczne:
- kolor czarny
- postać ciecz
- tem peratura powietrza i podłoSa podczas
- stosowania od +5oC do +35oC
- pyłosuchość po 6 godzinach
- czas schnięcia 12 godzin
- zużycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedną warstwę
- ilość warstw:
- gruntowanie 1 warstwa
- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
- czyszczenie narzędzi
- benzyną lakową lub innym
- rozcieńczalnikiem organicznym
6) Roztwór asfaltowy
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych oraz
podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych - tworzy
powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń
dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w pewnym stopniu jego ruchy
i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwór
przeznaczony je st do wykonywania: samodzielnych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu średniego.
• Dane techniczne:
- kolor czarny
- postać półciekła masa
- tem peratura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC
- pyłosuchość po 6 godzinach
- czas schnięcia 12 godzin
- zużycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedną warstwę
- ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania
- czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym
7) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej
• Zastosowanie:
Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materiałem rolowym otrzymywanym
przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do
wykonywania zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze budowlanej
należy przyklejać do podłoża używając wyłącznie lepików asfaltowych, a do podłoży drewnianych
papę należy mocować mechanicznie. Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy przestrzegać
wymagania odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od
ok.30 min., do 2 godz. i więcej w okresach, gdy tem peratura otoczenia wynosi O ok.+ 10 C)
• Dane techniczne:
- długość rolki: 40 m lub 20 m
- szerokość rolki: 1 m
- gram atura osnowy - 333
- masa asfaltowa - 100% gramatury tektury wysuszonej.
8) Emulsja asfaltowa izolacyjna - ABIZOL
• Dane techniczne:
- Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5oC do +35oC
- Czas schnięcia: 12 godzin
- Zużycie: 0,2 - 0,3 kg / m2 na jedną warstwę

-

Ilość warstw:
■ gruntowanie: 1 warstwa
■ powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy
- Czyszczenie narzędzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym Dane
techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23oC ± 2oC.
• Sposób użycia:
- przygotowanie podłoża
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować,
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.
- aplikacja
Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez wtarcie
w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki
hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy Abizolu R, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy
użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku.
Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
- przechowywanie
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +35oC. Data
ważności na opakowaniu.
- normy, atesty
Produkt spełnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodności z normą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „W ymagania ogólne" pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu
budowlanego i elektronarzędzi.
W ykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „W ymagania ogólne" pkt 4
4.2 Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepisów przewozowych.
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
M ateriały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „W ymagania ogólne" pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3 Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. W ystające
części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.
Do tw orzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. W yoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
5.4 Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje
i wiatroizolacje
zaprojektowane zostały jako
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśm ą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy
winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do
elementów okalających taśm ą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z
zastosowanej folii klejone taśm ą dwustronną.
5.5 Izolacje z emulsji i mas
• Gruntowanie podłoża
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i
odpylona.
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub
dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
• Wykonanie izolacji powłokowej
Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna tem peratura podłoża i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
M ateriału nie należy stosować:

5.6
•

na wilgotne podłoże,
na podłoże smołowe,
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
Izolacje papowe
Gruntowanie podłoża
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.5.1. M ateriał gruntujący należy stosować
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać
się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie
poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiałów. Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie
i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. W ierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. M iejsca
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości
zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. M iarą jakości zgrzewu jest
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się
wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny w iatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. M iejsca źle zgrzane należy podgrzać (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „W ymagania ogólne" pkt 6
6.2 Badania w czasie robót
• Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.
• Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
• Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na
podstawie badań doraźnych.
• Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „W ymagania ogólne" pkt 7
Jednostką obmiarową posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m2].
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „W ymagania ogólne" pkt 8
8.2 Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.
8.3 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
szczelność.
8.4 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wylewania
posadzek.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i umyć wodą.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „W ymagania ogólne" pkt
9
9.2 Zasady rozliczenia i płatności
Cena jednostkowa wykonania 1 m etra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym
rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT15/IV.08 W yroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. M etoda badania nie palności materiałów
budowlanych
PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. PN-90/B04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-93/B-02862
Odporność ogniowa
PN-B-32250
W oda do celów budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200
Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producent
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO) ścian budynków.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .ST
1.3 Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie
bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych
powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót
termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „W ymagania ogólne" pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się,
minimum, z następujących składników:
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
- m ateriału do izolacji cieplnej,
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
- warstwy wykończeniowej systemu.
W szystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podłoża. Systemy BSO można podzielić ze względu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),
- sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie
rozprzestrzeniaj ące.
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub > warstwę zbrojoną, celem regulacji
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane
param etry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni
m ateriału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. W arstwa zbrojona ma największy wpływ na
właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie
alkaliów.
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Zbrojenie - określone m ateriały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki
metalowe.
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tw orzący jego wierzchnią warstwę. W arstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje
również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
W ykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„W ymagania ogólne" pkt 2
M ateriały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla
poszczególnych
bezspoinowych
systemów
ociepleń.
Należy je
uwzględnić
przy
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu

W szystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1 ) Środek gruntujący
M ateriał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego)
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
w ykończeniowej.
2 ) Zaprawa (masa) klejąca
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji
(styropian, wełna mineralna). W ybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana je st także do wykonania warstwy zbrojonej.
W ymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
3) Płyty termoizolacyjne

-

płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80
036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja term iczna BSO przy ograniczeniu do wysokości
25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża,
wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust,
przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt.
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN
13163,
- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,
- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach
ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad
poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża,
tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN
13162,
- inne rodzaje materiałów term oizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna.
1 ) Łączniki mechaniczne
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. W yposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne,
zm niejszające efekt powstawania mostków termicznych,
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.
2 ) Zaprawa zbrojąca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w
której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tw orzy samodzielnie warstwę
zbrojoną.
3 ) Siatka zbrojąca
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
4 ) Zaprawy (masy) tynkarskie
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie
z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od
uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu
baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony),
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynków mineralnych,
- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem
żywicy akrylowej) gotowe m ateriały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek,
rowkowy lub modelowany,
- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków
krzemianowych.
5 ) Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
6 ) Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego
ukształtow ania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków
rozporowych,
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśm y z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami
izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2) do
kształtow ania detali elewacji (boniowanie, profile),
- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtow ania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej
elementów.
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. W ynika z tego wymóg konieczności wyłącznego
stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
M ateriały i elementy.
N a rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu
są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
W yroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne je st stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych

W szystkie m ateriały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- m ateriały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja term iczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „W ymagania ogólne" pkt. 3
3.2 Sprzęt do wykonywania BSO
1)

Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,
2 ) Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
m ieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
3) Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki
(silosy,opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,
4) Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiały,
5) Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtow ania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki
ręczne,piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtow ania krawędzi i powierzchni płyt
(boniowanie),
6) Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania
otworów(zagłębianie talerzyków i krążków term oizolacyjnych),
7) Do kształtow ania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni,
8) Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „W ymagania ogólne" pkt 4

4.2 Transport materiałów

M ateriały wchodzące w skład BSO należy transportow ać zgodnie z wymaganiami
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
W yroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkam i transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe,
ścinki pianki poliuretanow ej.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „W ymagania ogólne" pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów
elewacyjnych w sposób nie powodujący pow staw ania istotnych dla funkcjonalności
systemu mostków termicznych,
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i
ubytki,
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim
tynki wewnętrzne i jastrychy,
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za
pomocą rylca.
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla
lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne w artości zależne są od rodzaju podłoża
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm
dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede
wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie
metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek m ateriału izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,
5.4 Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót
zasadniczych:
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki
m ateriału podłoża,
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą
wyrównawcza,
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - tem peratura od +5 do +25 □ C, brak
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane je st stosowanie
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności
pow ietrza i obniżonej tem peratury pow ietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
1 ) Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.
2 ) Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt
izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa)
lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować
wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi
płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub
- w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę
płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać
ewentualnie przewidziane

projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2)
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
3) Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków
cienkich płyt izolacji term icznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki
zbrojącej.
4 ) Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów
okiennych i drzwiowych. N a powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę
zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w
pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5 ) Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
6 ) Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej.
7 ) Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
W arstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie
od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię
obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną szczegółową (w ST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania
tynku zależny je st od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu,
systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń term icznych na
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „W ymagania ogólne" pkt 6
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
1 ) Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedm iotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.
2) Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3 Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie
ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia
płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub
do 1 mm poza nią),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć
na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
Kontroli wykonania warstwy w ykończeniowej:
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
- malowania - pod względem jednolitości i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robót

1) Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a
użyte m ateriały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.5 Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych
systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń,
W arszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe.
Tynki zwykłe. W ymagania przy odbiorze".
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w
następujących g ra n ic a c h :__________________________________________________________
Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od
płaszczyzny i
odchylenie krawędzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i
krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

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

nie większe niż
2 mm na 1 m i
ogółem nie
więcej nniż 4
mm w
pomieszczenia
ch do 3,5 m
wysokości
oraz nie więcej
niż 6 mm w
pomieszczenia
ch powyżej 3,5
m wysokości

nie
większe
niż 3 mm na 1
m i ogółem
nie
więcej niż 6
mm na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

nie większe 3 niż
mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia
nie powinny być większe niż 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości
budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne je st występowanie na jej
powierzchni
lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

•

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
• Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1
m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną
w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi
i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji term icznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych
etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. po ich wykonaniu badania należy
powtórzyć.
W szystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego je st wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny w izualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać
umowa. W ykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące
dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zam ówienia oraz dokonać
oceny w izualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trw ałości i
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół
odbioru końcowego je st podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji je st ocena stanu ocieplenia po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji je st dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej
jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt
9.2 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazow o po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
ociepleniowe uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- ocenę i przygotowanie podłoża,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podłoża,
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,

-

szlifowanie powierzchni płyt,
mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i
projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementów dekoracyjnych (profili),
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów
siatki zbrojącej itp.,
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) tynki, okładziny, ewent. malowanie,
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczeń,
- uporządkowanie terenu wykonywania prac,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze
Zleceniodawcą
i zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań,
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w
postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (ST).
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 W yroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 W yroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 W yroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
W yroby do izolacji cieplnej w budownictwie. W yroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 W yroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. PN63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. W ymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje
z
wielkowymiarowych
prefabrykatów
żelbetowych.
W ymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
porowatego. W ymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. W ymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane
na budowie. W ymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. W ymagania i badania przy
odbiorze.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. W ymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. M etoda obliczania.
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. N r 207 poz. 2016 z
2003 roku z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. N r 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie M inistra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie M inistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim i powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie M inistra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń,
W arszawa 2004 r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
W arszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału term oizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny
mineralnej jako materiału term oizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania term oizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB W arszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB W arszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 W ytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.
- W arunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne
część 4, W ydawnictwo Arkady W ydanie 4, W arszawa 1990 r.
- W arunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
- Rozporządzenie M inistra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

-

Rozporządzenie M inistra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporządzenie M inistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie M inistra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji
robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy zadaniu określonym
w pkt. 1.1 ST
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem robót dekarskich wykonywanych na miejscu.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich:
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaż pokrycia dachowego i jego akcesoriów,
- Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów
pokrycia dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe elementy
orynnowania powinny być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym nie
będą narażone na uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy
powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów
orynnowania, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót dekarskich
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych.
Mocowanie haków na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.
Mocowanie rynien.
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach - łączniki narożnikowe. Rynny
wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez
umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy
rozciągnąć linkę.
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien.
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep
łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką.
Mocowanie obejm.
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe ustawienie zależy
od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę odpowiednią do
materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe
należy zamontować po wykończeniu elewacji.
Ustalenie długości pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma
powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany.
Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem.
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich.
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają powyższym
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy są
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami)
zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca
powinien ją przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów
oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed
przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanych materiałów,
- Dokładności wykonania robót dekarskich,
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania,
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową,
- Estetyki wykonania robót dekarskich.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.
8,9 ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. Podstawą
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe
obejmują:
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich.
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi.

- Montaż orynnowania dachu.
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących
własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym
w szczególności:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 - Dachy
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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1. Wstęp
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania
dla robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac
montażowych i elewacyjnych podczas robót budowlanych określonych w pkt. 1.1 ST
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni
przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne
upoważniające do wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do użytkowania.
4. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że
dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodności
wymagań
z przepisami.
5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną.
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla
konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać:
• nazwę producenta z danymi adresowymi,
• system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
• zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na
typowe
i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat:
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu
technicznego,
- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań
jest możliwa,
• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),
• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,
• warunki montażu i demontażu rusztowania,
• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
• wzór protokółu odbioru,
• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania,
• certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i
podestów stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze,
urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości,
wysiłek
fizyczny
przy
montażu
i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montażu oraz eksploatacji rusztowań.
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i
dokumentacji rusztowania.
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome (jezdne).
8. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące,
przyścienne
i wiszące.

2. Materiały

1. Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być
wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób.
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania.
3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i
dokumentacji rusztowania to:
• wysokość rusztowania,
• wysokość przęsła,
• długość przęsła,
• szerokość przęsła.
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:
• stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy
drabinowe
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń
oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),
• stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie
poziome),
• słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej
kondygnacji rusztowania),
• stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby),
• węzeł - miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,
• stężenie wzdłużne,
• stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,
• odciąg - element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
• pomosty robocze - podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,
• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej,
służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
• podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),
• fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),
• rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,
• rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami,
• kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciągu,
• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych,
• poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne,
• podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).

3. Sprzęt
Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem
wielkości dostawy.

5. Wykonanie robót
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
2. Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż i eksploatację
należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem
przez
producenta.
W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać
bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego
jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji
rusztowania przed jego odbiorem .
4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania
posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa..
5. Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu,
dokonując
wpisu
w dzienniku budowy.
6. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów BHP.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z
Kodeksem
Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
• podczas burzy i wiatru,
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych
przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30
KV,
15
m
dla
linii
powyżej
30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub
wyłączyć spod napięcia).
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu
pomostów.
9. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła
zagrożenia.

6. Kontrola jakości robót
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem
objąć należy:
• stan podłoża - przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania,
• posadowienie rusztowania,
• siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,
• stężenia - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,

• zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem
technicznym rusztowania,
• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem
technicznym rusztowania,
• komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,
• urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności,
• usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii,
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania
1 czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robót
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami
przedmiarowania KNR 202 dział 16, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowań w m-g wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych
z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej i współczynnika wykorzystania.

8. Odbiór robót
1. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego
rusztowania.
3. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed
rozpoczęciem pracy, sprawdzając:
• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,
• czy jest prawidłowo zakotwione,
• czy nie styka się z przewodami elektrycznymi,
• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie
jest śliskie, stabilne),
• poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
• czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w
konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub
stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w
pracy
niż
2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp.
Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i
dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

9. Rozliczenie robót
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.

10. Przepisy związane

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
2) Dz. U. 178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania. Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
4) Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5) PN-M-47900. Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i
eksploatacja.
6) PN-EN 39. Rury stalowe do budowy rusztowań.
7) PN-EN 74. Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nośnych wykonywanych z rur stalowych.
8) PN-EN 12811. Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane
na placu budowy.
9) PN-EN 12810. Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót polegających na ocieplaniu bądź docieplaniu stropów ostatnich kondygnacji stropodachów dwudzielnych (tzw. wentylowanych) .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropodachach wentylowanych w obiektach objętych
przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe
Izolacja term iczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu
odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym.
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.
Izolacja akustyczna - warstwa materiału w dużym oporze akustycznym zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu.
Term omodernizacja stropodachów - zespół czynności polegających na doborze materiałów i
sprzętu technicznego, zaprojektowanie otworów techniczno-montażowych i wentylacji wywiewnej
oraz ułożenie warstwy izolacji metodą pneumatyczną od strony pokrycia dachowego.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w tym zakresie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, SST
i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).
2. M ateriały
2.1. Wymagania ogólne
Materiały termoizolacyjne (granulaty, płatki) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie:
W szczególności powinny odznaczać się:
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (^),
- małą gęstością objętościową (kg/m3),
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
- odpornością na wpływy biologiczne,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- odpornością ogniową.
2.2. Wymagania szczegółowe
Dostarczanie i składowanie granulatu (płatków) z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z
treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie
granulatu powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany
oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu
(granulatu) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony
przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i
wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu
albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i
ich znakowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz. U. Nr

198, poz. 2041).
2.3. Materiały podstawowe
Do materiałów podstawowych zaliczamy:
- granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające wymagania zawarte w określonych
warunkach w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania,
transportu, składowania i kontroli jakości.
2.4. Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów wentylowanych
zalicza się:
- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji
nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500
powierzchni stropodachu,
- kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych o
wym. 0,5*0,5 m z otworem 0 80 mm pośrodku ze ściętymi narożnikami pod kątem 45° w celu
zmniejszenia naprężeń,
- „korki” betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z granulatu,
- klej mrozoodporny do klejenia „korków” betonowych,
- kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korków” betonowych o wymiarach 0,3*0,3 m
ze ściętymi narożnikami pod kątem 45°,
- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem
a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z
papy z istniejącym pokryciem dachu,
- gaz propan - butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej
Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze
znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno - technologicznego w
budownictwie.
3. Maszyny wdmuchujące oraz sprzęt techniczny i bhp
3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujące
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do
rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji składającej się z płyt dachowych
korytkowych oraz ścianek ażurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegły ceramicznej
bądź wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności,
aby wdmuchiwana warstwa granulatu była układana równomiernie. Maszyny o dużej wydajności przy
braku doświadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogą powodować
większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca
się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h.
Dopuszcza się stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do pracy ze
wszystkimi materiałami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniającej precyzyjne podawanie
granulatu, a jednocześnie posiadają system zabezpieczeń chroniących przed przedostawaniem się do
komory nadmuchu ciał obcych lub zanieczyszczeń oraz przed porażeniem prądem. Każde z urządzeń
opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. Ponadto zalecane przez nas maszyny
powinny mieć regulowaną prędkość pracy, niskie zużycie energii, niski poziom hałasu i wytwarzać
minimalną ilość pyłu. Maszyny mogą posiadać napęd elektryczny bądź termiczny spalinowy, oraz
zalecane wyposażone w zdalne sterowanie. Każda maszyna lub agregat muszą być obowiązkowo
wyposażone w instrukcję obsługi. Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej
przeszkolony przez kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w
dzienniku szkoleń.
3.2. Sprzęt techniczny i bhp
1. Fotograficzny aparat cyfrowy do kontroli przestrzeni stropodachów sprzężony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjęć tych przestrzeni.
2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek
ażurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych w przypadku płyt
panwiowych, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej

wdmuchanego granulatu.
4. Wycinaki stalowe 0 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.
5. Wiertarka udarowa.
6. Młotek udarowy.
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca do kontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej.
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej.
10. Ubrania ochronne i robocze.
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.
12. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.
13. Kaski ochronne (hełmy BHP).
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości
minimum 20 mm.
15. Rękawice pyłoszczelne.
4. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i
składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. Szczegółowy sposób
transportu granulatu z maszyny wdmuchującej do końcówki wdmuchującej w przestrzeń stropodachu
określają Instrukcja Techniczna producentów .
5. Wykonanie robót
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robót termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną funkcję
techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację,
bezpieczeństwo i jakość. W związku z powyższym do jego obowiązków należy każdorazowo przed
przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. Każdy z
pracowników winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Bhp i Ppoż.
oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iż został przeszkolony w danym zakresie. Kierownik
robót termoizolacyjnych podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych jakimi są
ocieplenia stropodachów wentylowanych, a więc miejsc trudnodostępnych, powinien się wykazać
znajomością technologii w tym zakresie. Brak znajomości zasad pracy z włóknem mineralnym przez
kierownika może narazić pracowników na trwałą utratę zdrowia (integralną część Instrukcji stanowi
załącznikpt. „Środowiskowe zagrożenia zdrowia występujące przy stosowaniu sztucznych włókien
mineralnych w budownictwie” opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. P ro f J. Nofera w
Łodzi).
5.2. Roboty przygotowawcze
Do robót przygotowawczych zalicza się:
1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejscach dostępnych do ustawienia maszyn lub agregatów
wdmuchujących.
2. Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.
3. Wciągnięcie węży elastycznych na dach.
4. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach.
5. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich wszelkich urządzeń technicznych.
6. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się
do pracy.
5.3. Wykonanie podstawowych robót
Czynności wstępne:
1. Nawiercenie otworów próbnych 0 80 mm (2-4 szt.) w części przykalenicowej (najwyższej)
stropodachu w celu określenia stanu istniejącej izolacji cieplnej, grubości jej warstwy oraz układu
ścianek ażurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujących górną płytę dachu (układ

podłużny, poprzeczny lub mieszany) przy użyciu detektora do wykrywania prętów zbrojenia w
płytach dachowych oraz podświetlanej lunety obserwacyjnej „peryskopu”. Czynność ta stanowi
również kontrolę zgodności projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, bądź podstawę do
opracowania projektu technologicznego i audytu energetycznego.
Czynności zasadnicze:
1. Wytrasowanie osi otworów technologicznych zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę
roboczym projektem techniczno - technologicznym. W tym celu należy posługiwać się taśmą
mierniczą i szkolną kredą oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt
dachowych.
2. Wycięcie krążków w pokryciu dachowym (papa) o średnicy 80 mm za pomocą specjalnego
wycinaka i młotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycięciu krążka powinna się pokazać wylewka
betonowa.
3. Wykucie wylewki betonowej w płycie dachowej i otworu w płycie dachowej jak w pkt. 1 (płyty:
panwiowe lub korytkowe) o średnicy 80 mm. Do czynności tej stosujemy specjalne
elektronarzędzia tzw. „inteligentne”.
4. W tak przygotowane otwory wkładamy lunetę obserwacyjną (peryskop) wraz z lampką
oświetlającą ciemną przestrzeń stropodachu, aby upewnić się czy nie ma przeszkód do
wykonania nadmuchu granulatu.
5. Następną czynnością jest częściowe zaklejenie otworów technologicznych arkuszami z papy
termozgrzewalnej o wymiarach 0,3*0,3 m (po to, aby w czasie opadów deszczu woda nie
spowodowała zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczeń ostatniej kondygnacji
budynku).
6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych
przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany
przedmiotowym systemem polega na tym, że w każdym polu pomiędzy ściankami
podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za
pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego
otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, określa
miejsca puste, tzw. „kieszenie”, które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego
ułożenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i
przy sterowaniu lunetą - przedmuchuje się samym powietrzem. Łączność operatora maszyny
wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa się za pomocą specjalnego
operatorskiego sprzętu (radiotelefony).
7. Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót.
8. Końcową czynnością jest zaklejenie części otworów technologicznych zgodnie z projektem przy
użyciu odpowiednio przygotowanych korków betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego
oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości projektowanej
warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na
pozostałych otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylację wywiewną przykleja się
kominki wentylacyjne przy użyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej,
palnika i gazu z butli propan-butan.
6. K ontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne - granulaty
- Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna być
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub
certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.
- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia
organicznego, których właściwości mogą zagrażać elementom konstrukcyjnym stropów
(dotyczy zasypek z celulozy zawierających sól).
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami
określonej aprobaty technicznej.

7. O bm iar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
8. Odbiór robót
8.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów wentylowanych
powinna stanowić umowa oraz dokumentacja.
Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulowanej wełny mineralnej skalnej
lub szklanej, należy sporządzić protokół odbioru robót, podając następujące informacje:
- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą
Techniczną,
- adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnię stropodachu (ów),
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
- charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h),
- średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
- średnią gęstość granulatu (kg/m3),
- ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,
- ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),
- ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.),
- ilość wbudowanych korków betonowych (szt.),
- ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2),
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą
inżynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i
obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,
- imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
Uwaga!
Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art.
25 pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworów technologicznych i
montażowych. Wymaga się dołączenia do protokółu odbioru dokumentacji fotograficznej
powykonawczej.
9. Podstawa płatności
Forma i sposób płatności zgodnie ze specyfikacją ogólną i umową.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
PN - EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu.
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane - określanie deklarowanych i obliczeniowych
wartości cieplnych.
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - stabelaryzowane wartości
obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.
PN-EN ISO 717 - 2: 1999 Akustyka - ocena izolacyjności akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, właściwości, produkcja i ocena
zgodności.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych.
10.2. Aprobaty techniczne
1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)
2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL L42)

4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)
5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)
6. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)
7. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)
8. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)
10.3. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
2. Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) systemem „STROPTERM”,
wyd. REM-BUD.
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. Nr
119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).
4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z
późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr
162, poz. 1121 z późn. zm.).
8. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie” - ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
10. „Słabe miejsca w budynkach - dachy płaskie, tarasy, balkony” - wyd. Arkady.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem
stolarki okiennej i drzwiowej:
-montaż stolarki okiennej
-montaż drzwi zew

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze
budowlanym
1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze
budowlanym
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST "Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne”.
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać:
wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są:
okna PCV w okleinie drewnopodobnej w kolorze uzgodnionym z inwestorem
Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych
norm, a także posiadać atest producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‘Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji
-

wiertarka
poziomica
inne drobne narzędzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w ST można przewozić dowolnymi środkami
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST ‘Wymagania ogólne”.

5.1. Montaż stolarki okiennej
Dla stolarki PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości kotew
i łączników.
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż
25cm, a ich rozstaw mniejszy niż 80cm.
Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę
przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:
zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę
ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
zamocować ościeżnicę w kotwach
założyć skrzydła
wypełnić szczelinę pianka
W przypadku montażu bram uchylnych oraz drzwi należy postępować zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do
odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien
być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy
wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1
metr.
Ościeżnice drewniane winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z
murem.
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak
3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów.
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka
paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania,
drzwi uznaje się za szczelne.
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarową jest:
- stolarka okienna PCV
-szt /dla danego wymiaru/

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:
sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową /przez porównanie/
sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.1. SST/
sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę
obmiaru danego typ robót. Lub zgodnie z umową.

10. Przepisy związane
10.1. PN-83/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIRU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01.08. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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2. Rozdział II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
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8. Rozdział VIII. Odbiór robót budowlanych.
9. Rozdział IX. Rozliczenie robót.
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1. Rozdział I. Część ogólna.
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji
robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy zadaniu
określonym w pkt. 1.1 ST
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
wyżej wymienionych robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych w budynku
przewidzianym do termomodernizacji.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB
1.5. Określenia podstawowe
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład
istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich
pozbycia się jest obowiązany.
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej jedną z
właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz
zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne.
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów,
które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na
terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym
z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych,
zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

2. ROZDZIAŁ II. M ateriał
2.1.

Dla robót ROZBIÓRKOWYCH materiały nie występują.

3. ROZDZIAŁ III. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny
zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane
wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.
NARZĘDZIA:
Młotki, przecinaki, kilofy.
Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cięcia stali.
Liny stalowe do transportu elementów.
Wózki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE:
Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenośniki taśmowe.
Ładowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T

4. ROZDZIAŁ IV. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można
wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować
uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać
nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w
zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody
samowyładowcze.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. ROZDZIAŁ V. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją
projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych
o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy
robotach rozbiórkowych. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i
zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki,
protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót
będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków
zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności
mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można
przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o
zatwierdzony projekt rozbiórki. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać
tzw. roboty
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i
zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla
prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym
miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.
5.2. Roboty wykonawcze
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy
należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać
przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych
robotach
sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót
rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem
bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków
brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać
oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również
zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt
ochrony osobistej.
Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i
podcinanie.
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest
to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić
oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów
na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób
ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem
samowyładowczym.
Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.
5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano - montażowych i rozbiórkowych.
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
• Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.
• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione

bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.
• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .
• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia się innego.
• Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr
jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien
podjąć uprawniony kierownik budowy.
• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu,
śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2.
• Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte.
• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe
konstrukcji.
• Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy.
• Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN
do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV
• Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne,
szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa.
• Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań
psychotechnicznych.
• Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
• Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego
pracownika.
• Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (0z.U.nr5poz.230 z późniejszymi
zmianami).
• Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót
demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na
wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.
• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne
• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach

6. ROZDZIAŁ VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB. Należy sprawdzić zgodność
rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika
rozbiórki/budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru
robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia
sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i
przyjętych metod
realizacji.

7. ROZDZIAŁU VII. W arunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
Wg rozdziału VII STWiORB Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
8.

Rozdział VIII. Sposób odbioru robót.

Wg rozdziału VIII. STWiORB. Sposób odbioru robót.
9. Rozdział IX. Sposób rozliczenia robót.
Wg rozdziału IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.
10. Rozdział X. Dokumenty odniesienia.
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST 01.09 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI
ODGROMOWEJ
Kod CPV 45312310-3

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacj i
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące realizacji robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót
budowlanych.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej budynku przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- Przygotowanie i montaż instalacji odgromowej budynku,
- Pomiary kontrolne instalacji odgromowej,
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
gólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji
odgromowej budynku:
- Przygotowanie i montaż instalacji odgromowej budynku,
- Pomiary kontrolne instalacji odgromowej,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
2.2 Elementy instalacji odgromowej
Wszystkie elementy instalacji odgromowej takie jak:
- gąsiory regulowane,
- uchwyty murowe (wbijane),
- uchwyty naciągowe,
- uchwyty papowe,
- uchwyty rynnowe,
- uziomy,
- przedłużenia uziomów,
- złącza krzyżowe,
- złącza probiercze, złącza rurowe,
- złącza szynowe,
muszą być wykonane zgodnie z PN-71/H-04651, a ze względu na to, że elementy tej
instalacji pracują w ciężkich warunkach (środowisko o silnym działaniu korozyjnym) muszą
być ocynkowane zgodnie z PN-82/H-97005 - powłoka cynkowania 12um.
Wszystkie elementy i materiały użyte do wykonania instalacji odgromowej muszą posiadać
aktualne atesty i certyfikaty jakości dostarczone z nimi na plac budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania instalacji odgromowej budynku oraz rusztowań
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót
elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wykonanie instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa to zespół połączonych ze sobą elementów, których zadaniem jest
przejęcie prądu wyładowania piorunowego i odprowadzenie go jak najkrótszą drogą do
ziemi bez szkody dla budynku, przebywających w nim ludzi oraz urządzeń elektrycznych i
elektronicznych stanowiących jego wyposażenie.
Instalacja odgromowa budynku wykonana będzie ze zwodów i przewodów
odprowadzających oraz uziomów i przewodów uziemiających.
Zwody.
Na dachu należy ułożyć specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne) albo wykorzystać
w instalacji odgromowej metalowe elementy budynku (zwody naturalne), których zadaniem
jest bezpośrednie przejmowanie prądów piorunowych.
Jako zwody sztuczne zastosować należy druty ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali
nierdzewnej. Można je ułożyć bezpośrednio na dachu lub nieco ponad jego powierzchnią.
Zwody naturalne to wszystkie przewodzące elementy konstrukcyjne budynku. Na dachach
płaskich i tarasach mogą to być na przykład metalowe balustrady, rynny, ornamenty,
poręcze itd. Jako zwody naturalne mogą zostać również użyte metalowe pokrycia dachów jeżeli ich grubość nie jest mniejsza niż 0,5 mm, a pod spodem nie ma łatwopalnych
materiałów (na przykład trocin, trzciny itp.). Za zwody naturalne mogą też posłużyć blachy
powlekane o grubości minimum 0,5 mm, pokryte warstwą ochronną o grubości mniejszej
niż: 1 mm jeżeli to PVC i 0,5 mm jeśli to asfalt.
Zasady montażu zwodów.
Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na powierzchni lub nad powierzchnią dachu,
takie jak kominy, maszty anten, wywiewki, jak również metalowe elementy biegnące przy
dolnej krawędzi dachu (na przykład rynny), należy połączyć z najbliższym zwodem lub
przewodem odprowadzającym.
Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane wystające nad powierzchnię dachu (na
przykład kominy murowane, kominy z tworzyw sztucznych) należy wyposażyć w układ
zwodów i połączyć do zwodów na powierzchni dachu. Należy przy tym unikać prowadzenia
zwodów nad wylotami kominów.
Przewody odprowadzające.
Służą do łączenia zwodów albo z przewodami uziemiającymi, albo z uziomem
fundamentowym. Można je ułożyć w następujących miejscach:
- na zewnętrznej elewacji budynku,
- pod tynkiem - ale tylko w ścianach wykonanych z materiałów niepalnych,
- wzdłuż rynien i rur spustowych - co pozwala ukryć przewody nawet wtedy, gdy budynek
jest już otynkowany.
Liczba przewodów odprowadzających nie może być mniejsza niż dwa, przy czym zaleca się
zachowanie jednakowych odległości między przewodami. Jeśli warunek ten jest trudny do
spełnienia, należy dopilnować, aby przewody odprowadzające biegły w pobliżu narożników
budynku.
Przewody odprowadzające należy połączyć z uziemieniem za pomocą zacisku probierczego,
który umieszczony będzie w puszce ochronnej. Puszka może być umieszczona na ścianie
lub schowana w elewacji budynku.
Zacisk probierczy - rodzaj złącza montowanego na przewodach odprowadzających, które
wykonuje się po to, by umożliwić pomiary kontrolne instalacji odgromowej.
Uziomy.
W instalacji odgromowej można stosować dwa typy uziomów - otokowe i fundamentowe.
Do wykonania uziomu fundamentowego można wykorzystać fundamenty żelbetowe o
połączonym zbrojeniu. Są one znacznie skuteczniejsze niż uziomy otokowe.
Jeżeli nie jest możliwe wykonanie uziomu fundamentowego, to wokół budynku należy
zainstalować uziom otokowy. Należy go wykonać z płaskownika - na przykład o wymiarach

30^3,5 mm lub 25*4 mm, ułożonego na węższej krawędzi. Uziom otokowy powinien być
zakopany na głębokości co najmniej 0,5 m w odległości ponad 1 m od ścian obiektu i
powinien całkowicie otaczać obiekt.
Jeśli budowa już jest zakończona, a teren wokół budynku urządzony, i nie ma możliwości
wykonania uziomu otokowego lub fundamentowego, wtedy można wykonać uziomy
pionowe. Są to metalowe pręty długości około 3 m wbijane w ziemię przy każdym zejściu
przewodu odprowadzającego z budynku.
5..5.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót elektrycznych.
Roboty elektryczne powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy
przyjęcia prac elektrycznych. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów instalacji
odgromowej podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
5.6 Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementów instalacji elektrycznej od tego czy są eksponowane, czy
nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy.
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta
stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanych materiałów,
- Dokładności wykonania robót elektrycznych,
- Zgodności wykonanych prac elektrycznych z dokumentacją projektową,
- Estetyki wykonania robót elektrycznych.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności
prowadzenia robót elektrycznych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót elektrycznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich
atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym
działem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dok. obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 mb. instalacji wbudowanego przewodu.
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót
elektrycznych.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót elektrycznych.
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
- Przygotowanie i montaż instalacji odgromowej budynku,
- Pomiary kontrolne instalacji odgromowej,
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących
własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi,
PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w
zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów
zewnętrznych,
PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w
zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona
przeciwpożarowa,
PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne,
PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne.

