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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania               

i odbioru robót  dla zadania pn.: OCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU E 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST 

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

budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 

Zakres prac podstawowych określony w szczegółowych specyfikacjach obejmuje:  

ST 1 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe    str. 19  

ST 2 docieplenie ścian z pokryciem płytami elewacyjnymi  str. 23  

ST 3 docieplenie ścian z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym  str. 33  

ST 4 docieplenie stropodachów      str. 45  

ST 5 roboty pokrywcze dachu      str. 51  

ST 6 obróbki blacharskie      str. 57  

ST 7 stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa    str. 62  

ST 8  roboty remontowe schodów i podestu    str. 67  

ST 9  rusztowania       str. 71  

  ST 10 instalacja odgromowa      str. 77 

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

budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 

Zakres prac określony w szczegółowych specyfikacjach ma zawierać wywóz  gruzu, ziemi         

i złomu samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi  wraz z odpowiednimi opłatami. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o : 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

            b) budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową 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.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

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

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 



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

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

1.4.6. teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty 

            budowlane  wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8.  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 

1.4.9. 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. 

1.4.10.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                        

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.13. 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 wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.14. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie               

z dnia 15 grudnia 200o r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z  2001 r Nr 5 ,poz. 42 z pózn. zm.). 

1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony                             

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.16. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

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

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą 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 ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. rejestrze obmiarów-należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru 



książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.21.laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie                          

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.23. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                      

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.24. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych                

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28.ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.4.29. 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.) 

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

robót zakrywanych i znikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.31. instrukcji technicznej obsługi(eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi(eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.32. istotnych wymagań – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia                    

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 



1.4.33. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-

LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.35. 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 oczyszczanie lub 

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

śmietniki. 

1.4.36.robocie podstawowej– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

1.4.37.  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

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

z dokumentacją projektową, ST 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, 

przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz 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”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 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 mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

 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 muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                         

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

  W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                        

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

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. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:    

b) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

c) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 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 wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

c) 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 Wykonawca będzie odpowiadał z 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 odpowiednią 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.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 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 odnośne 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 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST               

w czasie postępu robót. 

            Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

 

2.2. 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. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

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

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                        

i właściwość do roboty i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach ogrodzonych, w zamkniętych kontenerowych pomieszczeniach magazynowych, lub 

wewnątrz remontowanego budynku, według szczegółowych uzgodnień z Inwestorem                       

i  Inspektorem Nadzoru. 

 

2.4. 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 ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

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 ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację 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. 

 

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 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 

5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

      a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                   

i  graficznej, 

      b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(plan bioz), 

 

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  



           wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

           na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykończeniu              

i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

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

i wszystkie urządzenie niezbędne do pobierania próbek i badań 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 zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.           

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do danych dotyczących 

zapewnienia jakości. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów             

i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte                 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowe. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobierania 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 badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 



 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   

W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, 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. 

 

6.4. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

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

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

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

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 oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 

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

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polska Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznacznej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 



[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od  przekazania terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 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. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika bud. protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      

w robotach; 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                       

i ostatecznych odbiorów robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał; 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał; 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                      

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                     

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.(w przypadku robót ryczałtowych księga 



obmiaru nie jest wymagana). 

 

[3] Dokumenty  laboratoryjne 

            Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań 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. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy; 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi np. (nadzór właścicielski nad prowadzeniem robót 

w pobliżu istniejących sieci, nadzór inwestorski) 

c) protokoły odbiory robót; 

d) protokoły z narad i ustaleń; 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                                   

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru              

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub       

w katalogach nakładów rzeczowych. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót. 

 



7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,   

w całym okresie trwania robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych- spalinowych- wentylacyjnych, instalacji i urządzeń 

technicznych; 

c) odbiorowi częściowemu; 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do zeszytu 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                                

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                              



w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość od odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                       

o których mowa w pkt. 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                       

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST                               

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                  

w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. zeszyty budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST                     

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa  zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w miejscu 

prowadzenia robót, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy w komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin  odbioru ostatecznego robót. 



Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                      

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1.  Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności będą zapisy umowy zawartej przez inwestora z wykonawcą na 

wykonanie robót. 

 

 10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. z pózn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881z późn. 

zm). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 

204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. nr 209, poz. 1780 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) 

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



i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 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. nr 120, poz. 1126) 

 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) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

nr 198, poz. 2042) 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawca OWEOB 

Promocja Sp,. z o.o., Warszawa 2005. 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych. 

 

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 rozbiórek i prac przygotowawczych występujących w    

      obiekcie. 

      Do rozbiórki i demontażu przewidziano: 

 - demontaż  obróbek blacharskich, 

 - demontaż istniejącej elewacji z paneli szklanych na stalowej konstrukcji 

 - demontaż płyt trapezowych (ściany 4 kondygnacji) 

 - demontaż instalacji odgromowej  

 - demontaż krat okiennych 

 - demontaż profili dylatacyjnych  

 - demontaż drabiny zewnętrznej 

 - rozbiórkę podjazdu, daszków i powierzchni schodów. 

  

       Pozostały zakres prac przygotowawczych: 

       -wyposażenie placu budowy w obiekty tymczasowe , 

       -wyposażenie placu budowy w instalacje  

 

    1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                          

z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

     Dla robót wg SST -01.00 materiały nie występują poza tradycyjnymi materiałami      

     stosowanymi  przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy 

 

3. Sprzęt 
    Do rozbiórek i robót związanych z przygotowaniem placu budowy  może być użyty  

    dowolny sprzęt. 

 

4.  Transport 

    Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

     Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

 



5.   Wykonanie robót 

5.1.Roboty przygotowawcze 

      Przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych należy: 

      - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

      -zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną ,instalację teletechniczną i wodno  

        -  kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.      

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

      Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

      (Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania   

      robót budowlanych. 

      Podstemplowanie powinno zapewniać sztywność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

      Podstemplowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i      

      demontaż. 

      Rozkuwać elementy żelbetowe według zbrojenia nośnego dla uniknięcia zawalenia tych  

      elementów, tak aby nie spowodować runięcia płyt. 

      W tym czasie nie prowadzić żadnych prac poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. 

       Po usunięciu na danym poziomie elementów żelbetowych ,demontować konstrukcję nośną  

      przez cięcie palnikami. 

      Rozbiórkę ścianek należy rozpocząć od góry usuwając kolejne warstwy cegieł . Nie  

      dopuszcza się przewracania  tych ścian. 

       Zdemontowane materiały opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. 

      Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu. 

       Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących drgań.  

       Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie . 

      Wszystkie materiały segregować i odnieść lub odwieźć  na miejsce składowania. 

       Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do  

      odzysku wykuć z otworów , oczyścić i składować. 

      Materiały ,które zostaną przez Inspektora i właściciela obiektu zakwalifikowane do odzysku 

      oczyścić , i składować w wyznaczonych miejscach. 

      Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

       Pozostały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 

       Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 

      Gruz odwieźć na wskazane przez inspektora miejsce na odległość do 15 km. 

     Złom odwieźć do skupu złomu i należność przekazać Inwestorowi. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

 

7.  Obmiar robót 

      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

      Jednostkami obmiarowymi są: 

       - szt. , mb, m2, m3. 

 

8. Odbiór robót. 

    Wszystkie roboty objęte SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 



9.  Podstawa płatności 

    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

    przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Uwagi szczegółowe. 

    Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

    Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji  Inspektora   

     Nadzoru. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s_ wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 

budynków. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 

systemów ociepleniowych, wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) 

budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termo modernizacyjnych. 

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. 

 

1.3.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania _ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 

minimum, z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– warstwy wykończeniowej systemu płyt elewacyjnych na konstrukcji stalowej. 

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

  

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej, wełna mineralna 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – płyty elewacyjne stalowe na konstrukcji stalowej. 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO 

 

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 

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. 

  

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. 

 



1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

2.   MATERIAŁY 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

 

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  

– deklaracją 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 umożliwia identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

  

2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń  powinny odpowiada  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 klasyfikacji 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: 

- płyty z wełny mineralnej do docieplenia ścian oddzielenia p-pożarowego. Mocowane są, 

zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za 

pomocą łączników mechanicznych. Wymagania określa norma PN-EN 13162:2002 pt. 

„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie 



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 krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej. 

 

2.2.5. Warstwa wykończeniowa 

Podkonstrukcja  z systemowych elementów stalowych montowanych w rozstawie nie większym 

niż 70cm. 

Folią paroprzepuszczalna. 

Stalowe systemowe kasetony elewacyjne montowane na stalowych systemowych łącznikach. 

Stal 1,2mm; obróbka powierzchni epoksyd i powlekanie proszkowe. Szczeliny pionowe i poziome 

20mm. Głębokość  kasetonu 25mm. 

 

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 , jeżeli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej               

i specyfikacji technicznej , 

– 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 by  potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach                                 

i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatę 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 z 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 podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000 – 7, pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i 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” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

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. 

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” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 

 

5.2.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 pomoc_ 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 ST  

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. 

 

5.3. 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; odczeka  do jego wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwą 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. 

 

5.4.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

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

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowa_ 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). 

 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 

5.4.2. 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 rzędzie 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, płaszczyzną 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 (6 sztuk/m
2
. W narożach budynku ilość kołków należy zwiększyć do 8 

sztuk/m
2
). 

Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 

trzpienie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

45000000-7, 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. 

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 zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzi  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: 

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), 

6.4.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: 

– 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. 

6.4.2. Opis bada_ odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniają 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, pokrytych tynkiem 

cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

  

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 

by  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 jest 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 podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchni_ 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. 

7.2.2. 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 grubości ocieplenia. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 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 termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać  wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 

przeprowadzi  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. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać

  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

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 jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 



Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) i pogwarancyjny - zgodnie z warunkami umowy. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności - zgodnie z zawartą umową 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

  

PN-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 tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001Obliczanie 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. 

Instrukcja techniczna producenta systemu pokrycia elewacji płytami elewacyjnymi stalowymi. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s_ wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 

budynków. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 

systemów ociepleniowych, wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) 

budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termo modernizacyjnych. 

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. 

 

1.3.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania _ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 

minimum, z następujących składników: 

– 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. 

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 

parametry termoizolacyjne. 

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

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 

na przykład kołki rozporowe i profile. 



Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 

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

alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

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

metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 

systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu                      

z warstwą  zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 

nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

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

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

zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

2.   MATERIAŁY 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

 

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  

– deklaracją 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 umożliwia identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

  

2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń  powinny odpowiada  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 klasyfikacji 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: 

- płyty z wełny mineralnej do docieplenia ścian oddzielenia p-pożarowego. Mocowane są, 

zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za 

pomocą łączników mechanicznych. Wymagania określa norma PN-EN 13162:2002 pt. 

„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie 

 

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 krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej. 

 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca  

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchni_ płyt izolacyjnych, w 

której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw_ 

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 

– 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 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. 

2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniające na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

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

aluminiowej (z ramionami z 

siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

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

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służce 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, 

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

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 , jeżeli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej               

i specyfikacji technicznej , 

– 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 by  potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach                                 

i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatę 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 z 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 podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000 – 7, pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i 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” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

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. 

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” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 

 

5.2.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 pomoc_ 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 ST  

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. 

 

5.3. 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; odczeka  do jego wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwą 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. 

 

5.4.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

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

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowa_ 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). 

 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 

5.4.2. 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 rzędzie 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, płaszczyzną 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. 

 

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych              

i drzwiowych. Na powierzchni_ płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwy zaprawy 

zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 

kolejności ewentualna siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 

zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

 

5.4.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.4.5. 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 tynku cienkowarstwowego i poddać  jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 

projektową. 

 Sposób wykonania tynku 

zależny jest 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 termicznych 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 podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, 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. 

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 zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzi  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: 

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,  

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, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

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: 

– 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. 

6.4.2. Opis bada_ odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniają 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, pokrytych tynkiem 

cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

  

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 

by  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 jest 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 podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchni_ 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. 

7.2.2. 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 grubości ocieplenia. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 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 termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać  wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 

przeprowadzi  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. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać

  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

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 jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 



Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) i pogwarancyjny - zgodnie z warunkami umowy. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności - zgodnie z zawartą umową 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

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. 

PN-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 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. 

PN-68/B-10020 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-02025:2001Obliczanie 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. 
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem tej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowo-budowlanych związanych z dociepleniem wełną mineralną dachu i granulatem                  

z wełny mineralnej stropodachu. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy na realizację robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

- wykonanie prac przygotowawczych, tj. dostarczenie materiału 

- ocieplenie stropodachu poprzez nadmuchanie granulatu z wełny mineralnej o grubości 

ocieplenia  

- ułożenie od góry folii paroprzepuszczalnej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.   MATERIAŁY   

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

 

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  

– deklaracją 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 umożliwia identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

  

2.2.Rodzaje materiałów   

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym  w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. -Stropodach niewentylowany  



Na przygotowanym podłożu należy wykonać 1 warstwę folii paroizolacyjnej 0,2mm, na której 

zostanie ułożone ocieplenie z wełny mineralnej skalnej w układzie wielowarstwowym o łącznej 

grubości 23cm: 

1) Warstwa spodnia – płyta z wełny mineralnej do ocieplenia dachów płaskich o gr. 21cm 

(10+11cm) λ= 0,040W/m 
2 

K 

klasa reakcji na ogień A1 

przykładowy produkt: Isover Dachoterm SL lub o parametrach równoważnych 

2) Warstwa wierzchnia – tzw. deska dachowa – twarda płyta z wełny mineralnej o gr. 2cm 

λ= 0,033W/m 
2 

K 

klasa reakcji na ogień A1 

przykładowy produkt: Isover deska dachowa 3316 lub o parametrach równoważnych. 

 

Należy stosować kominki wentylacyjne do papy w ilości 1sztuki/50m
2
 połaci dachu. 

Płyty z wełny kotwić do podłoża trzyelementowymi trzpieniami teleskopowymi                    w 

ilości: 

 9 trzpieni w strefie narożnej (w odl. do 2m od narożnika dachu) 

 6 trzpieni w strefie brzegowej (w odl. do 1m od krawędzi połaci) 

 3 trzpienie w strefie środkowej (pozostała część dachu) 

 

2.2.2. Stropodach wentylowany 

Wełna mineralna granulowana o grubości 24 cm. 

 

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 , jeżeli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej , 

– 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 by  potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 



2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni by tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do tego zadania powinien wykazać się  możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 - dmuchawa do nadmuchu wełny mineralnej. 

 - środek transportu 

 - rusztowanie 

 - typowe elektronarzędzia. 

 

4. TRANSPORT 

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

     Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

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. 

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 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót  budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami 

BHP. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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

45000000-7, 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. 



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 zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia stropu i stropodachu budynku oblicza się w metrach 

kwadratowych   

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

8 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych stropodachu należy ułożenie 

warstw wełny mineralnej i granulatu styropianowego przed ułożeniem folii. 

Ich odbiór powinien zostać  wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.   

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac  i rodzaj 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać

  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

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 jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) i pogwarancyjny - zgodnie z warunkami umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

  

Płaci się za ustaloną ilość wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podłoża, 

przygotowaniem materiałów, oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 



podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru                      

i sprawdzonych w naturze.  

Zasady rozliczenia i płatności - zgodnie z zawartą umową 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 

 - instrukcja technologiczna producentów   wełny mineralnej i granulatu. 

 - PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków-wymagania i obliczenia.” 

 - Aprobata techniczna ITB AT-15-4-4143/00 

 - BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty  

- PN-B-02025:2001Obliczanie 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. 
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1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem tej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     

i odbioru robót remontowo-budowlanych związanych z termomodernizacją stropodachów 

budynku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym stanowiącym załącznik do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy na realizację robót. 

 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Pokrycie dwukrotne papą termozgrzewalną   papa  nawierzchniowa grubości 5,2 mm 

   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY  

   

Parametry papy: 

 Papa podkładowa modyfikowana elatromerami  SBS, osnowa z poliestru o gramaturze 

min. 200g/m
2
, grubość papy 4,0mm +/- 0,2mm 

 Papa wierzchniego krycia  modyfikowana elatromerami  SBS, osnowa z poliestru o 

gramaturze min. 250 g/m
2
, grubość papy 5,2mm +/- 0,2mm 

 

Pokrycie dachu powinno posiadać odporność na działanie ognia zewnętrznego BRoof(t1)   

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania proponowanych materiałów, oraz odpowiednie świadectwa i atesty do 

zatwierdzenia przez Inwestora. 

 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni by tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do tego zadania powinien wykazać się  możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 -środek transportu 

 -rusztowanie 

 -komplet palników do gazu propan-butan 

 

4. TRANSPORT 

 

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

 



4.2. Transport materiałów  
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem                         

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom               

w języku polskim. 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, liczbę sztuk w pakiecie, numer aprobaty technicznej, nr 

certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany.  

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

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

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

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

izolacyjne  

 

5.3. Zalecenia ogólne:  
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 

wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 

+5
0
C.  

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz 

wiatr utrudniający krycie.  

Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych                      

i topniejącego śniegu.  

Papa powinna być przed użyciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie 

niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, 

aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu.  

Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 

przyklejania.  

5.4.Przygotowanie podłoża:  
podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń 

przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,  

podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, 

przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, 

 

 

 



5.5. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej  
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan 

– butan należy prace prowadzić według zasad:  

palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), płomień wszystkich palników powinien być silny 

i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcić, dla uniknięcia 

zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 

przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe 

nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 

płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 

asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 

powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),  

fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

 

5.6.Zgrzewanie papy  
Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do 

środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając 

rolkę. 

 Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża,  

Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż 

brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć 

szerokość min. 12 cm,  

Zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 

szerokości jak w papie wierzchniego krycia,  

Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym 

stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na 

całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy 

asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu,  

Wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę 

spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości 

zgrzewu,  

Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w 

jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte 

względem siebie o połowę szerokości rolki,  

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować 

klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 

90º; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; 

papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od 

najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo 

przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić 

uszczelniaczem dekarskim,  

Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów 

dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów 

termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości 

izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym,  



W temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a 

papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

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

 

6.2. Badania w czasie robót  
 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem 

i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora  

 

6.3. Badania w czasie odbioru  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB 

część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.  

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając 

zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST   „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.  

8.2. Odbiór pokrycia dachowego  
 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 

robót z projektem  

 protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

 stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.  



 Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych  

 Protokół odbioru powinien zawierać:  

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem,  

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] pokrycia dachu obejmuje:  
 zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu,  

 wykonanie pokrycia dachowego,  

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska  

 uporządkowanie terenu budowy  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. nr 209, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 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. nr 120, poz. 1126) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

 Aprobaty techniczne i instrukcje technologiczne producentów papy. 
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót blacharskich. 

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 S T 
Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci 

dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem:  

Wymiany pokrycia blachą murków ogniowych,  

Wykonanie obróbek blacharskich okapowych, parapetów, 

Wymianę wpustów. 

Montaż obróbek blacharskich. 

Montaż parapetów z blachy powlekanej 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

     Blacha stalowa, o grubości  0,7 mm, ocynkowana (275 g/m2) powlekana obustronnie  

poliuretanem (50µm),   

     Wpusty dachowe systemowe   

  Parapety z blachy stalowej o grubości 0,7 mm , ocynkowana (275 g/m2) powlekana 

obustronnie poliestrem (50µm), końce parapetów zabezpieczone systemowymi końcówkami z 

tworzywa. 

 

3. SPRZĘT. 

Lutownica, nożyce do blachy, trasownica, urządzenia do gięcia blachy, rusztowania,        

wyciąg, wiertarki, wkrętarki .  

4. TRANSPORT. 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rur spustowych można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 

zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 

prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu 

płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie 

wiatru.  



Unikać należy:  

 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,  

 przekroczenia punktu rosy,  

 składowania na wilgotnym podłożu,  

 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  

 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  

 

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 

powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur 

powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna 

wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki                          

i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. 

Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć 

np.: deskami.  

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek                    i 

rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego 

nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Obróbki blacharskie  
Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu 

mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na 

zaprawie cementowej.  

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Prace należy wykonać z rusztowania ustawionego na całej długości elewacji z uwagi na ruch 

pieszy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 

 Należy dokonywać rozbiórki pokrycia i obróbek odcinkami, a następnie pokrywać nowymi 

arkuszami dopasowanymi i dociętymi wg wymiarów na budowie. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 Sprawdzeniu podlegają szczelności lutów, mocowanie, równość powierzchni, wyprofilowanie 

spadku , wykonanie łączeń , rąbków. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 



certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy.  

 

6.3. Badania w czasie odbioru  
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w 

sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości wykonania,  

- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu 

występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia                     

i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 

producenta.  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni blachy.  

Szt. wpustu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Sprawdzeniu podlegają:  

- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  

- poprawność mocowania obróbek do podłoży  

W wyniku odbioru należy:  

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

- dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni blachy, ilość mb rur spustowych, szt haków i 

zbiorniczków wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem,  rozebraniem rusztowań   oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy.  

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

Inspektora i sprawdzonych w naturze. Warunki płatności zgodnie z zawarta umowa                      

z wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 



technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. nr 209, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 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. nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawi dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

nr 198, poz. 2042) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

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

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

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 montażu  stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

Montaż drzwi zewnętrznych,  bram garażowych, krat wentylacyjnych.  

Montaż  okien.   

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymacania dotyczące robót 

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

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

Stolarka okienna  zgodnie z zaleceniami projektu-wg zestawienia stolarki, okna rozwierane                  

i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach, z nawiewnikami 

higrosterowanymi. 

Stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe zgodnie z zaleceniami projektu-wg zestawienia 

stolarki. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  

  

2.1. Okucia budowlane. 

2.1.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia obwiedniowe 

zamykające,  zabezpieczające i  uchwytowo-osłonowe, oraz otwieranie z dołu do górnych 

skrzydeł oraz klamkę w skrzydłach dolnych i pozostałych. 

2.1.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm -wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 

ustanowiona norma. 

2.1.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-

korozyjnymi. 

2.1.4. Stolarka drzwiowa wyposażona w okucia –szyldy, klamki i zamki patentowe. 

 

2.2. Szkło 

 Wkłady dwuszybowe, zespolone o wsp. Przenikania zgodnym z projektem. 

 

2.3. Uszczelniacze 

 Do uszczelniania szyb masy silikonowe , do uszczelnienia styków z ościeżami – pianka 

poliuretanowa. 

 

 



2 .4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT. 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu montażowego.   

 

4. TRANSPORT.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

dużych palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Przygotowanie ościeży 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie        

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

    

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 

 

Liczba punków 

zamocowań 

 

 

Rozmieszczenie 

punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojakach 

Do I50 

 

 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150-200 6 P° 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

150-200 8 po 1 po 3 

P12~ 100 po 2 po 3 

 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice nie powinny mieć   wad  powierzchniowych. 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianą poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 



Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: - 2 mm przy długości 

przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. * Osadzone okno po 

zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

ST1.01 

* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB.  

* Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

  

 

Miejsca luzów 

 

Wartość luzu i odchyłek 

 

okien  drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 

-1 -1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-SSB-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: - sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,  

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 - szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  



8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem  

- dopasowanie i wyregulowanie 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

Karty technologiczne producenta stolarki. 
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem naświetlaczy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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 ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                

i mające na celu wykonanie: 

Wykonanie remontu schodów 

Wykonanie remontu pochylni. 

Wykonanie remontu podestu. 

Wykonanie nowych zadaszeń.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

Preparaty grzybo i pleśniobójcze do betonu 

Kleje, materiały fugowe      

Płytki gress 

Balustrady 

Konstrukcja zadaszenia 

Orynnowanie zadaszeń 

 

3. SPRZĘT. 

Betoniarka, łopaty, taczki, narzędzia murarskie i tynkarskie. 

Urządzenia do gięcia blachy, rusztowania, wyciąg, wiertarki, wkrętarki.  

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne"  

4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport                w 

instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.4 Zadaszenia nad wejściami 



Wykonanie zadaszenia z orynnowaniem zgodnie z założeniami projektu. 

 

  

6.KONTROLA JAKOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 posadzki, blachy, poliwęglanu,  kg stali,  

mb konstrukcji stalowej–jako wyrób warsztatowy.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót remontowych schodów należy odbiór 

poszczególnych warstw zabezpieczenia betonu, gruntowania. 

Ich odbiór powinien zostać  wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.   

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową                     i 

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 

etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać

  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

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 jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) i pogwarancyjny - zgodnie z warunkami umowy.. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

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

Inspektora i sprawdzonych w naturze. Warunki płatności zgodnie z zawarta umowa                      

z wykonawcą. 

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779) 



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. nr 209, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 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. nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawi dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

nr 198, poz. 2042) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

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

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane  
PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN -87/B06200     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

   

ST 9   RUSZTOWANIA 

Kod CPV – 45262100-2 (wznoszenie rusztowań)  
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8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane                      

z ustawieniem, eksploatacją i demontażem  rusztowań. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.  

 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.4. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych                         

z zastosowaniem rusztowań.  

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                                 

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej   

„Wymagania ogólne”  

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

 Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie             

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.  

 Instalacje odgromowe na rusztowaniach,  

 Osłony z siatki,  

 Daszki ochronne nad wejściami do budynku,  

  

3. SPRZĘT  
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego                i 

elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”    



Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania.  

Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót 

jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają 

Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt.4.  

 

5.2. Wykonanie robót  

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:  
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.  

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.  

wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 

poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 

1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.  

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  

podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  

w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż:  

 2 m dla linii NN,  

 5 m dla linii WN do 15 kV,  

 10 m dla linii WN do 30 kV,  

 15 m dla linii WN powyżej 30 kV;  

jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia.  

 

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 

nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka 

winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony 

komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 

rusztowania.  

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość 

zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 

20 m.  

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te 

winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 

atmosferycznych.  



W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 

wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia 

rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli.  

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 

wyładowań atmosferycznych.  

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków 

rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 

zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość 

między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem 

przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z 

drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm.  

Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 

urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.  

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 

Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako 

uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. 

Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy 

wielokrotne.  

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów.  

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od i ze spadkiem 

45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie 

wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.  

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą 

posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje rusztowań 

zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do 

których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje 

najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.  

 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 

6.2. Kontrola jakości robót  
 

Zasady ogólne kontroli  
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 

całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania.  

Badania eksploatacyjne polegają na:  
sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,  

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,  

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  

 



Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m 

i 25mm dla rusztowania o H > 10 m  

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 

10mm,  

sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,   

sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości 

zakotwień wybranych losowo,  

 sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 

obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  

 sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,  

 sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,  

 sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  

 sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,  

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć 

i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 

odbioru rusztowania.  

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  

 przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  

 przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego,  

 przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego.  

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

  

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji 

odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest 

metr kwadratowy [m2].  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  
 

Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 

odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy 

wykonanie, choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 

uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 8.  

Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje:  

 wszelkie prace pomiarowe,  

 załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,  

 montaż rusztowania,  

 założenie instalacji odgromowej,  

 zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki,  

 wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku,  

 demontaż rusztowania,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów,  

 wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

 PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

 PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania  

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

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych wykonawstwem instalacji odgromowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1. 

  

1.3. Zakres robót objętych niniejsza specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji odgromowej 

  

1.4. Podstawowe określenia 

W niniejszej specyfikacji używa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących 

przepisach: 

 - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r); 

 - USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z póżniejszymi zmianami 

 - PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność                           

z Dokumentacją, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi 

i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca robót zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót zapoznania się ze wszystkimi 

dostępnymi dokumentami dotyczącymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca powinien 

zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą roboty celem stwierdzenia odpowiedniego 

przygotowania frontu robót. 

Wykonywanie robót należy koordynować na bieżąco we współpracy z Kierownikiem Budowy 

oraz Inspektorem Nadzoru. 

Podczas wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem 

robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w ST – część budowlana. 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest podwykonawca – wymagań 

generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 

Po zakończeniu robót elektrycznych Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakości 

wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów. 

Wykonawca odpowiada za dobór wykwalifikowanych pracowników do wykonania 

powierzonych mu prac. 

Po zakończeniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentację 

powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych przy pracach komisji 

powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

2.1. Wymagania formalne 

Do wykonania instalacji odgromowej należy stosować przewody, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i 

urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 



Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności,  wydał  krajową  deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności,  

oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

2.2. Wymagania techniczne ogólne 

Do wykonania instalacji  stosować podstawowe wyroby elektryczne: przewody, 

urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne                     

i określone  wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych 

Ustaw. 

  

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt służący do pomiaru obwodów instalacji ma posiadać aktualne  świadectwo legalizacji. 

  

4. TRANSPORT. 

Transport materiałów do wykonania zlecenia odbywać się będzie przy zastosowaniu środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów                       

i jakość wykonywanych robót. 

Materiały winny być przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach 

uniemożliwiających ich zniszczenie. 

 

5. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 

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

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru, a także 

następującymi zasadami: 

 - do wykonania instalacji odgromowej należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 

urządzeń i aparatury oraz materiałów elektroinstalacyjnych posiadających znak 

bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

 - wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być 

tak zainstalowanie, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie 

przeglądów i konserwacji 

  

Instalację zaprojektowano w oparciu o normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1. Dla obiektu 

zastosowano IV stopień ochrony odgromowej. 

W instalacji zwody należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi8. Zwody 

odprowadzające należy prowadzić w rurkach plastikowych fi 16 pod ociepleniem.  

Na wysokości ok. 30 cm od powierzchni gruntu należy zabudować skrzynki probiercze                 

i umieścić w nich złącza kontrolne.  

Do zacisków probierczych należy doprowadzić bednarkę stalową   

  

 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne zamienniki 

materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku budowy), 

zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do stalej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z Dokumentacją Projektową. 

 

7. OBMIAR ROBÓT (ZASADY OBMIARU I ICH DOKUMENTOWANIA) 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru błąd lub przeoczenie w przedmiarze lub ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej 

i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie 

są wprost wymienione w zestawieniach materiałowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne odbiory robót zostaną dokonane na podstawie szczegółowych zapisów umownych 

pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

Wykonawca na odbiór robót dostarczy protokół z pomiaru wykonanej instalacji odgromowej.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczałtowa. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy związane) 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414                          

z późniejszymi 

zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r); 

 USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku                 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;             

z późniejszymi zmianami . 

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych               

w programie funkcjonalno – użytkowym 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze�nia 2004 r.                      

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 

czerwca 2003 r. 21.kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów 

USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z późniejszymi zmianami (ostatnie zmiany                

w DZ U 2002 nr 199, poz 1673 i nr 200, poz 1679) – podstawowy akt prawny w zakresie BHP 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 

r. (z późniejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO�ECZNEJ z 

28.kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 

osoby 

zajmujące się eksploatacją urzędzeń instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz 828; nr 129, poz 

1184) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi; 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r 

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r 

w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

USTAWA z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniające 

rozporządzenie (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV)  

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 2001. 

 


