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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – STO 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZE ŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI  

I ODBIORU 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne  

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku Gminnego Ośrodka 

Zdrowia na ul Wyzwolenia 2 w Suszcu. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

1.4 Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b)budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale  

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek  

wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,  

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie  ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
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fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkowa.  

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt  

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w  

określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu  ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.  

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych  

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji  

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
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1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 

wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentacje projektowa: dostarczona przez Zamawiającego i sporządzoną przez 

Wykonawcę.  

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST  
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  

Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Całość dokumentacji projektowej i kontraktowej należy 

rozpatrywać łącznie.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, lub opuszczeń, w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i 

SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 

projektowa lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Załączony przedmiar robót, należy traktować pomocniczo. W przypadku pojawienia się rozbieżności 

pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, zawsze będą interpretowane na korzyść 

zamawiającego. 

W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych, lub rozbieżności w zaproponowanych 

rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się z autorem opracowania, dla jednoznacznego 

ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.  

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne 

lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Dopuszcza się wykonanie elementów 

zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z 

zamawiającym.  

Wykonawca, po konsultacji z Inspektorem nadzoru, każdorazowo dostarczy próbki wybranych 

elementów np.: wykończeniowych, ich kolorystyki do akceptacji przez  

zamawiającego.  

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym:  

- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie,  że jest włączony 

w cenę umowna.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 

dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

−lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

−środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

−zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

−zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych  wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
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wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednia odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich, będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 

udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego  źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST).  

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła wskazane przez Zamawiającego i 
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jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba,  że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

4. TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.  

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej, lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

  Strona 

10 
 

  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST.  
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  

6.3 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.5 Raporty z badan  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u  źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

− posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie sąobjęte certyfikacja 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8 Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy  Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[3] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące  

dokumenty:  
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− pozwolenie na budowę,  

− protokoły przekazania terenu budowy,  

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

− protokoły odbioru robót,  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− operaty geodezyjne,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 

obmiar robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  

− odbiorowi częściowemu,  

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

− odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  

Zgodnie z warunkami umowy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wynikających z realizacji zamówienia określonego w pkt. 1.1.  

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i ziemnych wykonywanych w ramach przedmiotowego zamówienia. Zostaną wykonane 

następujące prace rozbiórkowe i ziemne:  

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany,  

- demontaż instalacji odgromowej na dachu,  

- rozbiórka płytek chodnikowych oraz trylinki celem odkopania ścian obiektu,  

- wykonanie wykopu wokół obiektu celem umożliwienia wykonania ocieplenia  ścian obiektu  

poniżej terenu.  

1.3. Określenia podstawowe.  

Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji są zgodne z dokumentacją przetargową zadania oraz 

ze SpecyfikacjąTechnicznąST.00. „Wymagania ogólne”.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru i przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00. 

„Wymagania ogólne".  

 

2. MATERIAŁY.  

Materiały w tym asortymencie robót nie występują.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Sprzęt do robót musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i technologii 

wykonywania prac. Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narzędzi nie może wpływać 

niekorzystnie na jakość przedmiotowych prac.  

Do wykonywania robót mogą być wykorzystane różnego typu elektronarzędzia z wymiennym  

osprzętem dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynności. Zabrania się stosowania 

mechanicznego przeprowadzania prac - realizacja rozbiórki tylko metodą ręczną. 

 

4. TRANSPORT  

Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Do transportu materiałów rozbiórkowych stosować należy samochody skrzyniowe oraz inne środki 

transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robót oraz do uwarunkowań 

związanych wywiezieniem odpadów na miejsce składowania lub utylizacji.  
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Aktualna ilość rozbieranych elementów oraz wielkość miejsca na ich składowanie,  determinować 

będzie ilość i wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi  

realizowanych prac.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

Wykonawca ma obowiązek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawić 

harmonogram realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia Zamawiającego, dokonane w trakcie 

sporządzania materiałów przetargowych.  

Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone  żadne elementy pomieszczeń w 

wyniku prowadzonych robót. 

Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód b ę d ą obciążać wykonawcę robót.  

5.1. Czynności wstępne.  

Przed przystąpieniem do robót należy:  

- zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed ewentualnością powstania negatywnych skutków 

ubocznych,  

- przygotować miejsce wykonywania prac oraz ustalić miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 

lub inny sposób ich zagospodarowania  (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego).  

5.2. Czynności podstawowe.  

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi i wskazówkami inspektora 

nadzoru oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo w obrębie wykonywania robót rozbiórkowych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" .  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania stałej kontroli jakości robót polegającej na  

wizualnej ocenie kompletności i jakości ich realizacji.  

Kontroli podlega również sprawdzenie sposobu bezpiecznego składowania materiałów  

rozbiórkowych, systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporządkowanie tego 

terenu.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące mogące wystąpić przy robotach podstawowych muszą być wliczone w cenę 

jednostkową wyrobu proponowaną przez wykonawcę w swej ofercie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami powołanymi w ST.00. „Wymagani a ogólne". 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  docieplania ścian zewnętrznych budynków metodą ETICS. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 

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, definicje  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne”. Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

docieplania ścian zewnętrznych budynków metodą ETICS (wcześniej BSO- bezspoinowy system 

ociepleń) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako 

kompletny system i składający się minimum  z następujących składników:  

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  

- materiału do izolacji cieplnej,  

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna  warstwa 

zawiera zbrojenie,  

- warstwy wykończeniowej systemu.  

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  

Systemy BSO można podzielić ze 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 

rozprzestrzeniające.  

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
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Środek gruntujący - materiał nanoszony na podło że lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna  - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 

mechaniczne systemu.  

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojone j w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki  metalowe.  

Warstwa wykończeniowa  - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę 

i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 

funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

1.6. Dokumentacja robót dociepleniowych  

Dokumentację robót dociepleniowych stanowią:  

- dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia,  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),  

- dziennik postępu robót,  

- dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 

stosowania wyrobów,  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych,  
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- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy  

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.   Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie szczegółowej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót dociepleniowych.  

 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 

„Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 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 nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 

bezspoinowych systemów ociepleń.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1.  Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 

roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed  

klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 

szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 

(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 

systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 

konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 +1 cm.  

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  
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- Płyta styropianowa grafitowa gr. 9cm (na ścianach powyżej terenu) jako izolacja termiczna BSO. 

Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych.  

Na ścianach poniżej terenu należy zastosować płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm.  

2.2.4. 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. Wyposażone są w 

talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krąż ki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 

mostków termicznych,  

2.2.5. 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 tworzy samodzielnie 

warstwę zbrojoną.  

2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o  

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  

- Silikonowa lekka wyprawa tynkarska baranek 2 mm. 

 Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi, kolorystka wg opracowanej 

dokumentacji. Należy przed zamówieniem mas akrylowych uzgodnić kolorystykę z Zamawiającym.  

2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

- profile cokołowe (startowe) - elementy aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 

krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  

- narożniki ochronne   elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 

ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 

BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, 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/m2) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  
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- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną 

i malowane,  

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (aluminiowej), 

dostosowane do montażu z BSO.  

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. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 

systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  

Na 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  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 

(szczegółowej),  

- są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 

pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

/postępu robót/.  

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów d o robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, 

przechowywanie i transport).  

Podstawowe zasady przechowywania:  

-  środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta,  

- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  
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- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne  

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań urządzeń transportu  

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 

do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 

(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  

3.2.4. 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,  

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki 

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 

do modelowania powierzchni,  

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 

itp.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów  

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 

eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 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.  
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy,  

- 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 wartości 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 SST.  

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 materiału 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 materiału podłoża,  

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
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-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 i nie przewidziane w specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

5.5. Wykonanie docieplania ścian zewnętrznych budynków metodą ETICS 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, 

silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 

rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 

promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 

wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury 

powietrza (nocnych przymrozków).  

5.5.1. Gruntowanie podłoża  

Zależ nie od rodzaju i stanu podło ż a oraz wymagań producenta systemu należy nanieść   środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię.  

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montaż u płyt należy odkopać  ściany zewnętrzne obiektu na głębokość 1,0 m, 

wykonać  izolację pionową z zaprawy uszczelniającej lub z folii płynnej, a następnie wyznaczyć 

położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłużnie listwę cokołową(3 kołki rozporowe na mb listwy 

oraz po jednym w skrajnych otworach). Ułatwi a ona zachowanie równomiernego poziomu przy 

układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej 

krawędzi systemu. Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO i 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 mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 

rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
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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.  

Na ościeżach należy bezwzględnie przykleić styropian o gr. min. 2 cm, w przypadku braku miejsca 

należy skuć istniejący tynk. 

5.5.3. 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 termicznej, 

narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Do wykonania warstwy zbrojnej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 

płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt 

styropianowych. Wykonanie warstwy zbrojnej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po 

całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki.  

Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie 

powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojna musi być warstwą ciągłą, tzn.  

że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on 

wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 

styropianowymi.  

W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne , na wszystkich 

narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy 

narożne z siatką. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku 

pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie 

pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45 st. do linii 

wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojnej pacą metalową. Staranność prac jest 

szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu 

pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą 

grubość wyprawy tynkarskiej mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.  

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależ nie od wybranego systemu BSO, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść  środek gruntujący. 

Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego 

zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa 

przyczepność tynku do podłoża.  

5.5.6. Warstwa wykończeniowa -tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż 

po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę silikonowego tynku cienkowarstwowego gr. 2 mm i podda jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  

6.2.1. 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 

przedmiotu zamówienia oraz normami po wołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  

6.2.2. Ocena podłoża  

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej SST.  

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:  

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,  

6.3.2. 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, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego -rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 

poza nią),  

6.3.4. 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 niż0,2 mm,  

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
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- 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 materiały spełniały 

wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

6.4.2. 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, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do 

powierzchni BSO, po krytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-

70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 

 

obowiązują także wymagania:  

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż7 mm,  

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i 

fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 

możliwych do wykrycia w  świetle rozproszonym.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  

− odbiorowi częściowemu,  

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

− odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  

Zgodnie z warunkami umowy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy  

PN-EN 13162:2002  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 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.  

N-EN 13500:2005  

Wyroby 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  
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Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-63/B-06251  

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-71/B-06280  

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 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. Wymagania i badania. 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-69/B-10023  

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

PN-68/B-10024  

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 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. Metoda 

obliczania.  

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 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 Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 

r. Nr 75, poz. 664).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,poz. 690 z późn. 

zmianami).  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1156z dnia 12 maja 2004 r.).  

-Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania  ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa  

2004 r.  

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r.  

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania  ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.  

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

- UAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa 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 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania 

warstwy izolacyjnej ociepleń  ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część4, 

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  

- Rozporządzenie Ministra 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 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).  

- Rozporządzenie Ministra 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 Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386).  
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- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21  grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.: 

S 03.01.  Docieplenie stropodachu 

S 03.02.  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 

S 03.03.  Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z odzysku 

S 03.04.  Demontaż i montaż instalacji odgromowej /zwody poziome/. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Docieplenie  stropodachu  styropapą / płyty styropianowe EPS 100 / grubości  10 cm, 

laminowaną  jednostronnie  papą  podkładową na  welonie  szklanym P/64/1200. 

-Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm):  1000/1000/100. 

-Gęstość pozorna (kg/m³):20. 

-Współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] :0.039 

-Chłonność  wody po 24h[%] : 0.27 

-Temperatura użytkowania [°C] : do +80 

-Palność: samogasnące 

-Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa]:powyżej 300 

-Mocowanie do podłoża: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi, łącznikami 

mechanicznymi, lub np. STYROBIT K. 

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. 

wg Świadectwa ITB nr 974/93 

Zakres  rzeczowy  przedsięwzięcia  przedstawia  się  następująco: 
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-wykonanie  pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej   wierzchniego krycia np. typu  POLBIT  

PYE 250 S50 SBS  grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych. 

 Zakres dotyczący robót remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyżej należy  wykonać zgodnie  z  

załączonym przedmiarem  robót, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowiązującymi  przepisami. 

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.5. Blacha stalowa ocynkowana grub. 0.55÷0.60 mm,np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 

10203:1998] 

 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  TRANSPORT 

Wg specyfikacji ogólnej 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Docieplenie styropapą 

5.1.1. Docieplenie stropodachu styropapą grub. 10 cm na oczyszczonym podłożu np. na 

STYROBICIE. 

5.1.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie jak w pkt. 2.1.1.  i 2.2. 

5.2. Obróbki blacharskie 

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości podane 

w przedmiarze robót roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny  

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 

Rynny powinny być mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 80 cm, spadki rynien regulować na uchwytach, rynny powinny mieć wlutowane 

wpusty do rur spustowych, 

 

5.4. Rury spustowe  

Rury spustowe powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 

złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
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rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 2 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe 

odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha. 

5.5.Instalacja odgromowa - wymaga demontażu i ponownego montażu, sprawdzenia i 

ewentualnej naprawy z umieszczeniem złączy kontrolnych w skrzynkach rewizyjnych z 

dostarczeniem protokołu badań skuteczności działania 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

-m2 pokrytej powierzchni docieplenia 

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  

− odbiorowi częściowemu,  

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

− odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  

Zgodnie z warunkami umowy.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997          Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 

roku z późniejszymi zmianami. 

          - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z  

             dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - 

aktualizacja z dn.27.05.2004. 

- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy   izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB,  Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 

2003 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór  cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
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- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 

Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra 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 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). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   

  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,  

      Nr  120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 

          - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych    

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).Badania.  

 


