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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
 
1.2. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach inwestycji pn.: 
 
Przebudowa budynku dydaktycznego nr 1 oraz budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału 
Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4. 

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Budynki objęte niniejszym opracowaniem są położone przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie. Stanowią 
kompleks budynków dawnego zespołu szkół budowy okrętów. Są budynkami użyteczności publicznej 
szkolnictwa wyższego. Obecnym użytkownikiem budynków jest Akademia Morska w Szczecinie – Wydział 
Mechaniczny. Funkcja dydaktyczna obiektów nie ulega zmianie. 
Przedmiotem opracowania jest remont i wewnętrzna przebudowa pomieszczeń budynków na potrzeby 
nowego użytkownika budynków (Akademii Morskiej w Szczecinie) z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów. Funkcja budynku nie ulega zmianie. Z niniejszego opracowania zostały wyłączone w budynku 
głównym następujące pomieszczenia: jedna klatka schodowa, pomieszczenia na piętrze przeznaczone na 
Centrum Paliw, sanitariaty oraz serwerownia na parterze. Pomieszczenia wyłączone z zakresu zostały 
oznaczone na rzutach.  
Zakres niniejszego zadania obejmuje: 

1. Przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalnego pomieszczeń z dostosowaniem do wymagań 
Inwestora oraz obowiązujących przepisów. 

2. Wyburzenia i rozbiórki ścian wewnętrznych działowych oraz nośnych. 
3. Termomodernizację budynków objętych opracowaniem w zakresie ścian zewnętrznych oraz 

stropodachów, wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej zewnętrznej. 
4. Przebudowę i modernizację węzła cieplnego zasilającego instalację grzewczą oraz c.w. w 

budynkach. 
5. Przebudowę wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, c.o., hydrantowej. 
6. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji: montaż nowych 

central wentylacyjnych, układ wentylacyjny z systemem odzysku ciepła (rekuperacją), klimatyzacja 
pomieszczeń. 

7. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia. 
8. Budowa instalacji niskoprądowych, tj.: instalacja telefoniczna, komputerowa, antywłamaniowa, 

alarmowa, monitoringu. 
9. Oddymianie klatki schodowej czterobiegowej. 
10. Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
11. Wyrównanie poziomów i wymiana posadzek wewnętrznych. 
12. Montaż świetlików dachowych w komunikacji w budynku dydaktycznym. 
13. Wymiana warstw spadkowych dachowych w budynku dydaktycznym (wymiana warstw spadkowych 

stropodachów, docieplenie, nowe pokrycie). 
14. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku dydaktycznym i dawnej kuźni. 
15. Remont istniejących studni doświetlających wraz z remontem fosy doświetlającej. 
16. Wykonanie nowej elewacji w obydwóch budynkach wraz zadaszeniami nad wejściami do budynków 

oraz wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej. 
17. Remont i modernizację schodów zewnętrznych wejściowych do budynków, dostosowanie ich do 

wymagań przepisów oraz remont zewnętrznej rampy pozostałej przy budynku dawnej kuźni. 
18. Remont istniejących kominów. 
19. Wymiana konstrukcji dachów w budynkach: dawnej kuźni oraz budynku warsztatów – dziedziniec. 
20. Rozbiórkę: gospodarczego pomieszczenia znajdującego się przy budynku dawnej kuźni, komina 

spalinowego, fragmentu zewnętrznej rampy. 
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1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót: 

 
1.4.1. Spis projektów budowlanych 

 
 Architektura  
 Zagospodarowanie terenu 
 Konstrukcja 
 Instalacje elektryczne 

 
1.4.2. Spis kodów CPV i  szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

Kody podstawowe 
 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45100000-8          Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45410000-4 Tynkowanie,  
45442121-1 Malowanie budowli  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45261320-3 Wykonywanie obróbek blacharskich 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne 
 

Lp. Symbol Nazwa 
1 SST-0 Ogólna specyfikacja techniczna 

2 SST-1 Izolacje przeciwwilgociowe 

3 SST-2 Elewacje, obróbki blacharskie 
 
 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 

 
1.5. Definicje i skróty 

 
 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
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specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy.  

 Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 

 Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2. Teren budowy. 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 

Działka jest zabudowana budynkami o funkcji dydaktycznej: budynek dydaktyczny położony u 
zbiegu ulic Stalmacha i Willowej wraz z prostopadłym do niego budynkiem warsztatów oraz w 
głębi działki – budynek warsztatowy tzw. budynek dawnej kuźni. Funkcja nie ulega zmianie. 
Przebudowa budynków nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy, kubatury i wysokości 
zabudowy. Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejącego układu dróg wewnętrznych, ciągów 
pieszych, układu zieleni. 
Stan istniejący zagospodarowania działki ulegnie zmianie  z punktem 1.3. niniejszej specyfikacji. 
 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem 
przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
a) dokumentację techniczną określoną w p.1.4., 
b) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
c) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia de ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 
na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  
Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi 
prawa budowlanego. 
 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy 
o każdy przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu. 

 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował odpowiednie kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
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budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 
zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru, 

 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany 
środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku i w jego 
sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 

2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy 
Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
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 jego 
działalnością. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
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Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
 projekt organizacji robót, 
 plan BIOZ, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, przygotowanego przez zamawiającego, 
wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót 
w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz 
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie, 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.4. Dokumenty budowy  
 
2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 
postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny, być zapisywane następujące informacje: 
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 
 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane, 
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
 inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje Inżyniera, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. Książka 
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obmiaru jest jednym z wielu sposobów rozliczeń finansowych robót budowlanych - o korzystaniu 
z tego sposobu decyduje Inwestor. 
 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
 dokumenty wchodzące w skład umowy, 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
 protokoły odbioru robót, 
 opinie ekspertów i konsultantów, 
 korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy budowy następujących 
dokumentów:  
 rysunki robocze, 
 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
 dokumentacja powykonawcza, 
 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy budowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane.  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się 
przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w 
terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 
będą przedkładane Inżynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu do 5 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 
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zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 
do projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 nazwa inwestycji, 
 nr umowy, 
 ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
 tytuł dokumentu, 
 numer dokumentu lub rysunku, 
 określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
 numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element, 
 data przekazania. 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 
za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,  
 spis treści,  
 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy, 
 gwarancje producenta, 
 wykresy i ilustracje, 
 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
 właściwa regulacja, 
 procedury testowania, 
 zasady eksploatacji, 
 instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
 środki ostrożności, 
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 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń, 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania, 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 

3.  ZAMAWIAJĄCY 
 
Zamawiający -  Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, sprawuje 
kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego, 
zamawiającego. Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu biuro na placu 
budowy i utrzymywać je do końca robót. 

 
4.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę  materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
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 zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją urnowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - Kuźnia 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 
MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 14 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6.  TRANSPORT  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji 
technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie 
przewidzianym w umowie.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy 
będą usunięte z placu budowy.  
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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 Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.2. Pobieranie próbek 
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Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
7.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie 
on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 
realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci nieza1eżnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
8.  OBMIARY ROBÓT 
 
Wykonawca  ma zlecenie ryczałtowe i  w związku z tym nie ma potrzeby uwzględniania obmiarów robót. 
 
8.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez zarządzającego realizacją umowy przy udziale wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór ostateczny. 

 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
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 robót dokonuje zarządzający realizacją umowy.
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

 
9.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
9.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zarządzającego 
realizacją umowy i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
9.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 
końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą), 
 powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
 specyfikacje techniczne, 
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 uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń zarządzającego realizacją umowy, 

 technologiczne wskazania i ustalenia, 
 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
 atesty wbudowanych materiałów, 
 ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie 

z programem zapewnienia jakości i specyfikacjami technicznymi, 
 raport techniczny, 
 inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 
 

9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.: 
 zakres oraz lokalizację wykonanych robót, 
 wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg 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. 
 

9.5. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
 
9.6. Podstawy płatności 
 
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna 
część i stosowane łącznie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno 
mieć ostatnie wydanie norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że 
określono inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z 
polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie 
ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z realizacją robót w 
ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych warunkach co do innych 
wymagań zawartych w specyfikacji technicznej. 
Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób 
powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 
przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale 
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będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych 
dokumentów. 
 
10.2. Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr  
 47, poz. 401). 

  PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 
  Wymagania i badania przy odbiorze. 
  PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania badania przy 

odbiorze. 
   PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
  PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
  PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
  PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
 PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
  PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
  PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 
  PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
  PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
  PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
  PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych . 
 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
 Ustawa o systemie oceny zgodności . 
 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej. 
 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja. 
 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
 PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych. 
 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - Kuźnia 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 
MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 19 

 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
 PN-86/B-30020  Wapno. 
 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
 PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
 PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
 PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
 PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu   powszechnego 

użytku. 
 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 
 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 
 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 
 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
 PN-B-06250  Beton zwykły. 
 PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
 PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
 PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - Kuźnia 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 
MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 20 

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości. 

 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
 PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
 PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie transport.  
 PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary.  
 PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
 PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
 PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i 

masy.  
 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary.  
 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancja kształtu i wymiarów.  
 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  
 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
 PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SST 1  -  IZOLACJE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z  wykonaniem zadania. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej, 
 gruntowanie powierzchni pionowych ław, 
 izolowanie powierzchni pionowych i poziomych  masą asfaltowo-kauczukową, 
 mocowanie folii dachowej na krokwiach - membrana wodoszczelna, 
 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, 
 izolacje powierzchni poziomych z papy SBS, 
 iniekcja.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 

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

„Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 

2.2. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne 
 
2.2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne: 
 grubość 0,20 mm, 
 masa powierzchniowa 190 g/m2, 
 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m 
 w czasie 100 h nie przesiąka 
 opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 
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 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 
 

2.2.2. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję zabezpieczenia 
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się 
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród 
budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy 
folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 
 grubość 0,40 mm, 
 masa powierzchniowa 85 g/m2, 
 wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm, 
 wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm, 
 równoważna warstwa powietrza 0,02 m, 
 paroprzepuszczalność ≥ 1700 g/m224h, 
 wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000, 
 zakres temperatur -40 do +80 oC, 
 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia, 
 odporność na promienie UV 4 miesiące. 

 
2.2.3.    Folia paroizolacyjna 

Zbrojona, czterowarstwowa folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowym odbijającym 
promieniowanie cieplne. Folia o bardzo dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. 
Warstwa aluminium zabezpieczona jest poliestrem przed korozją. Odbija do 30% szkodliwego dla 
ludzi promieniowania elektromagnetycznego oraz do 50% promieniowania cieplnego dzięki 
czemu zapewnia o 10% wyższą ochronę cieplną budynku. Dostępna w wersji Plus z paskiem 
klejącym. 
 

2.3. Folie hydroizolacyjne 
 
2.3.1.    Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm 

Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, 
wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy 
folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 
 grubość 0,20 mm, 
 masa powierzchniowa 190 g/m2, 
 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m 
 w czasie 100 h nie przesiąka 
 opór dyfuzyjny ≥ 60 m2 hPa/g 
 rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia. 

 
2.3.2.    Folia kubełkowa  

Membrana profilowana (wytłaczana). Jej cechą charakterystyczną są tłoczenia o wysokości około 
8 mm. Służy głównie do lepszej ochrony fundamentów (tłoczenia umożliwiają szybkie 
odparowanie wilgoci na wysokości całego izolowanego fundamentu): zabezpiecza np. 
zewnętrzną izolację przeciwwilgociową fundamentów przed uszkodzeniem mechanicznym w 
czasie zasypywania wykopów i osiadaniem ziemi. Często stosuje się ją także jako izolację 
tarasów, stropów i podłóg. Może także spełnić rolę pomocniczą w istniejącej hydroizolacji. Należy 
jednak pamiętać, że sama folia nie stanowi hydroizolacji. Folia ma po prostu "odprowadzić" wodę 
niżej, do systemu drenażowego. Do produkcji folii kubełkowej stosuje się polietylen o dużej 
gęstości HDPE (high density PE). Jest to materiał (o grubości ok. 0,4 – 0,5 mm) odporny na 
wodę, a także obojętny na większość związków chemicznych występujących w gruncie. Dzięki 
temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale też nie rozwijają się na nim grzyby, czy bakterie. 
Podstawowe zalety: 
 wysoka wytrzymałość mechaniczna 
 łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych 
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 odporność na kwasy znajdujące się w glebie 
szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego 

 
2.3.3.   Listwa zamykająca do folii kubełkowej - 200 cm 
 Listwa zamykająca do folii kubełkowej doskonale podtrzymuje folię montowaną do fundamentu. 

 
2.4.     Masy uszczelniające  

 
2.4.1.   Masa uszczelniająca  

wysokoplastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, niezawierająca rozpuszczalników i 
przez to przyjazna dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania 
budowli. Przenosząca rysy, przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie 
występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne".  
Zalety: 
 spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000 
 przyjazna dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych 
 nadaje się na wszystkie podłoża mineralne 
 można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych 
 wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy 
 nie wymaga warstwy tynku na murze 
 nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome 
 dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz 
 sucha pozostałość ok. 90% 

Dane techniczne 
 Rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB). 
 Skład tworzywa sztuczne, wypełniacze 
 Kolor czarny 
 Czas możliwej obróbki temp. 20°C -1 -2 godzin 
 Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C 
 Temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C 
 Zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą 
 Czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza ok. 3 dnI 

 
2.4.2. Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca 

 elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, przeznaczoną do trwałego i 
niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie 
wpływa negatywnie na środowisko. Masa cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą 
przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i normalnie występujące w 
gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030.  

Szczególne właściwości 
 przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników, 
 elastyczny, mostkuje rysy, 
 o wysokiej zawartości części stałych - 90%, 
 do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, 
 do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 
 do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych, 
 może być stosowany na nieotynkowanym murze, 
 wiąże na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz. 

Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB) 
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3 
Obciążalność mechaniczna  (powierzchniowa): 0,6 MN/m2 
Zastosowanie  
Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem: 
 ścian fundamentowych, 
 płyt fundamentowych, 
 ścian piwnic, 
 stropów garaży podziemnych. 

Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem): 
 w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, 
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 na balkonach, 
 na tarasach. 

 
2.4.3.  Dyspersyjna masa  asfaltowo-kauczukowa  

Masa asfaltowo-kauczukowa - gotowa do użycia wodną dyspersją asfaltów, modyfikowanych 
kauczukiem syntetycznym oraz organicznymi i nieorganicznymi dodatkami modyfikującymi, które 
dobrane zostały tak, aby zagwarantować maksymalną wygodę pracy i właściwe parametry 
eksploatacyjne. Dzięki właściwością tiksotropowym daje się nanosić na podłoża o dowolnych 
spadkach – powłoka nie spływa nawet przy wysokiej temperaturze, a w niskiej zachowuje swoją 
elastyczność. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, wody, słabych kwasów i 
zasad oraz na działanie substancji agresywnych znajdujących się w glebie. Masę asfaltowo-
kauczukową można bez obawy stosować w bezpośredniej  styczności ze styropianem. Produkt 
posiada atest na stosowanie  w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
Dane techniczne 

 Zużycie produktu około 0,8–1,2 kg / m2 przy 1 warstwie 
 Grubość warstwy 1 mm 
 Ilość warstw 2–4 
 Temperatura stosowania od +5 °C do +30 °C  
 Czas schnięcia 4–6 godzin 

Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacje podposadzkowe tarasów, łaźni itp.: 
Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne. Nie mogą na nim występować zastoiny wodne, 
nie może być zmrożone ani oszronione. Ściany fundamentowe powinny być otynkowane. Kurz, 
pył i ostre krawędzie usunąć. Wszelkie braki w podłożu szczelnie zaspoinować, powierzchnie o 
charakterze porowatym wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian 
między sobą, styki ścian z ławą fundamentową, itp.) wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy 
cementowej. Do każdego rodzaju zastosowań niezbędne jest zagruntowanie podłoża roztworem 
masy asfaltowo-kauczukowej: woda = 1:2 lub :woda = 1:10. W przypadku stosowania masy 
asfaltowo-kauczukowej: podczas upałów przed rozpoczęciem robót zalecamy zwilżyć podłoże. 
Masę nanosić przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich katów pasami 
z tkaniny technicznej wtapiając je w świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy po 
wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas na 
odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. W temperaturach poniżej +20 °C i 
wilgotności wzgl. powietrza powyżej 60 % czas odparowania wydłuża się. Podczas obsypywania 
ziemią należy zachować szczególną ostrożność, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. 

 
2.4.4.   Lepik na zimno  

Produkt spełnia wymogi normy: PN-B-24000DN:1997 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do przyklejania płyt styropianowych oraz wykonywania 
powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Idealnie nadaje się do stosowania na podłożach 
o skomplikowanych kształtach i dowolnych spadkach - dzięki własnościom tiksotropowym 
powłoka nie spływa nawet z pionowych powierzchni.  
Zalety 
 niweluje pęknięcia podłoża do 2mm, 
 nie spływa z pionowych powierzchni, 
 bez rozpuszczalników, 
 stosowany do ciężkich izolacji przeciwwodnych, 
 można stosować na lekko wilgotnych podłożach. 

Zastosowanie 
 przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych do betonu, ścian murowanych, 
 hydroizolacje podziemnych części budowli (ław, ścian fundamentowych itp.) 
 hydroizolacje posadzek na gruncie w piwnicach, garażach itp., 
 hydroizolacje podposadzkowej tarasów, balkonów. 

Skład: 
 asfalt, kompozycja dyspersji kauczuków, woda, dodatki 
 Gęstość 1,0 – 1,1 g/cm3 
 Temperatura podłoża i powietrza podczas układania od +5°C do +30°C 
 Grubość warstwy 2mm 
 Czas schnięcia 3- 5 dni 
 Ilość warstw min 2, 

Przygotowanie podłoża 
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Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie 
może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne 
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki 
wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoże zagruntować 
gruntem głęboko penetrującym lub rozcieńczonym (nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) i 
poczekać do jego wyschnięcia. 
Aplikacja 
Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem, nasłonecznieniem, opadami 
atmosferycznymi i mrozem do czasu całkowitego związania. Przyklejanie płyt styropianowych – 
prace rozpocząć od dna wykopu. Masę nakładać punktowo na płyty styropianowe. Płyty 
przykładać do podłoża i dociskać je  ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi ok. 3-5 dni. 
Stosować na zimno. 
Wykonywanie hydroizolacji – stosować na zimno. Po należytym wyschnięciu warstwy gruntującej, 
nakładać masę pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość nakładanej warstwy 
(ok. 1 mm). Grubość warstwy kontrolować przez sprawdzanie zużycia masy (1,5 kg/m2/warstwę). 
Masę nałożyć w minimum 2 warstwach, każdą następną prostopadle do poprzedniej. Kolejne 
warstwy nakładać po należytym wyschnięciu poprzedniej (warstwa o grubości 1 mm schnie ok. 2 
dni w temp. +23oC). 
Ograniczenia stosowania 
 Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych. 
 Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę. 

            Nie prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych lub silnego nasłonecznienia 
 
2.5. Papy, grunty  
 
2.5.1.   Grunt SBS 

Przeznaczenie: 
Asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS 
Zakres stosowania: 
Beton: 
 gruntowanie nowych podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych, 
 wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowlanych, ścian i fundamentów, 
 wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi i tarasów, 
 wykonanie izolacji kręgów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, 

zbiorników na gnojowicę (na zewnątrz), 
 gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe. 
Renowacja starych pokryć dachowych: 
 oczyszczanie i gruntowanie podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych. 
Stal: 
 gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod papy 

termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekarskie), 
 zabezpieczanie stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki, słupy, 
 zabezpieczanie powierzchni metalowych, np. elementów poręczy, barier energochłonnych, 

konstrukcji stalowych. 
Drewno: 
 impregnacja powierzchni drewnianej, 
 architektura ogrodowa – altany, szopy, elementy ogrodzeń, 
 palisady – drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu). 

 
2.5.2. ABIZOL R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych 
podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. 
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej 
odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg 
asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego 
mikropęknięcia. 
Zalety 
 głęboka penetracja podłoża 
 działa na lekko wilgotnych podłożach 
 powłoka odporna na słabe kwasy i zasady 
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 zwiększa przyczepność podłoży 
Zastosowanie 
 gruntowanie podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne 

– ławy, fundamenty, podziemne części budowli 
 wykonywanie samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego 
 podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne 

 
            DANE TECHNICZNE 

Skład 
 

asfalt, kauczuk syntetyczny, 
rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 

Kolor czarny 
Konsystencja Ciecz 
Gęstość 0,93–1,0g/cm3 
Pozostałoś suchej masy max.46% 
Temperatura powietrza i podłoża podczas 
stosowania 

od +5°C do +35°C 

Pyłosuchość po 6 h 
Czas schnięcia 12 h 
Zużycie 0,2-0,3kg / m² na jedną warstwę 
Ilość warstw 
-gruntowanie 
-powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 

 
1 warstwa 
2-3 warstwy 

Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym 
rozcieńczalnikiem organicznym 

 
 
2.5.3.  Membrany 

 Dachowa nie zbrojona membrana EPDM stosowana w systemach: 
balastowym, mechanicznego mocowania oraz pełnego klejenia jak określono w EN 13956 

 
Właściwości 
 

Metoda badań Jednostka Wartość 
MLV 

Zewnętrzna próba ogniowa EN 13501-5  FROOF 
Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1  F 
Odporność złącza na rozrywanie EN 12316-2 N/50mm ≥50 
Odporność złącza na ścinanie EN 12317-2 N/50mm ≥ 200 
Wytrzymałość na rozciąganie (w obie strony) EN 12311-2(B) N/mm² ≥8 
Wydłużenie przy zerwaniu (w obie strony) EN 12311-2(B) % ≥ 300 

Odporność na siłę uderzeniową 
–miękkie podłoże 

EN 12691 (B) 
 

mm ≥ 1700 
 

Odporność na siłę uderzeniową 
–twarde podłoże 

EN 12691 (A) mm ≥ 200 

Odporność na pęknięcia (w obie strony) EN 12310-2 N ≥ 40 
Odporność na przerastanie korzeniami EN 13948  Zaliczony 
Elastyczność w niskich temp EN 495-5 °C ≤ -45 

 
 Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 
Przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów 
na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
 6 warstw syntetycznej membrany LDPE 
 1 warstwy folii aluminiowej 
 1 warstwy siatki poliestrowej, 
 grubość 1,45mm, 
 średnia wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż/w poprzek  700/700 (N/50), 
 średnia długość zrywająca wzdłuż/w poprzek  1000/900 (N/50), 
 średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek  12/12 (%), 

 
2.5.3.   Papa podkładowa,  
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Papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej nićmi szklanymi, z obustronną powłoką z 
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia 
pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona 
folią z tworzywa sztucznego.  
 Reakcja na ogień  zgodna z PN-EN 13501-1+A1:2010, klasa F. 
 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  maksymalna siła rozciągająca PN-EN 12311-1: 

2001 
   -kierunek wzdłuż  700 ± 250. 
                 -kierunek w poprzek 500 ± 250 (N/50 mm).  
 Właściwości mechaniczne przy  rozciąganiu: wydłużenie PN-EN 12311-1: 2001. 

-kierunek wzdłuż, 35 ± 10 
-kierunek w poprzek 45 ± 10 (%). 

-     Grubość  PN-EN 1849-1: 2002 - 5,2 ± 6,2%mm. 
 
Papa asfaltowa wierzchniego krycia 
Papa na osnowie z włókniny poliestrowo-szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z 
asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 
gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 
szerokości ok. 120 mm, strona spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.  
Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie jednowarstwowych wodochronnych pokryć. 
dachowych. 
 Reakcja na ogień  zgodna z PN-EN ISO 11925-2:2004, PN-EN 13501-1+A1:2009, klasa F. 
 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  maksymalna siła rozciągająca PN-EN 12317-

1:2001 
   -kierunek wzdłuż  900 ± 200 
                 -kierunek w poprzek 900 ± 200 (N/50 mm).  
 Właściwości mechaniczne przy  rozciąganiu: wydłużenie PN-EN 12311-1: 2001 

-kierunek wzdłuż, 1000 ± 200 
-kierunek w poprzek 800 ± 100 (%). 

-      Grubość  PN-EN 1849-1: 2002 -  5,2 ± 0,2mm. 
 

Papa podkładowa, do mocowania mechanicznego, osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 
180 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.  

 
2.6. Materiały do iniekcji 

 
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych wyrobów o 
konsystencji: 

 płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania preparatów 
w formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu 
składników, 

 sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym preparatów 
na bazie cementu. 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

 spełniaj wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest 
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stosowanie do robót iniekcyjnych preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz 
materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych 
Wszystkie preparaty do iniekcji powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków z 
materiałami sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby iniekcyjne 
konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
do wykonania robót objętych niniejszą SST. 
  
3.2.   Sprzęt do wykonywania robót 
 
Do robot izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: poziomice, 
sznurki, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do zapraw, 
klejów), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie 
sztukatorskie do nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub 
szlifierka elektryczna, piłka ręczna 
do cięcia styropianu, wiadra, pędzle, szczotki. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
4.2.  Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 
4.2.1.   Masa uszczelniająca   

Jest dostarczana w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 
proszek reaktywny. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać do co najmniej 6 miesięcy. 

 
4.3.  Transport materiałów 
 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
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5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 
 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać 
zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, 
równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje 
się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. 
Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe 
wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
 
5.3. Masa uszczelniająca 
 
5.3.1. Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji. 
 

5.3.2. Mieszanie  
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z 
nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać 
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 
do 2 godzin.  
 

5.3.3. Gruntowanie podłoża  
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w 
stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża 
łuszczące się), należy zagruntować.  Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie 
materiału za pomocą gładkiej kielni. 
 

5.3.4. Szpachlowanie drapane  
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające 
(szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można 
rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków 
wielkowymiarowych należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez 
szpachlowanie wypełniające. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez 
szpachlowanie wypełniające, np. naszą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, 
wyrównawczą masą szpachlową Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju 
podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz 
porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody 
niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego 
betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III 
grupy zapraw. Nakładanie uszczelnienia z materiału następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, 
wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co 
najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej 
jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W 
przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed 
drugim procesem roboczym roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z 
polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. 
Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do 
zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby 
pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na 
zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu 
ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - Kuźnia 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 
MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 32 

zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym 
wieczorem albo stosować zacienienia. 
 

5.3.5. Uszczelnienie ścian  
W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4,wydanie 2000-08) Masa 
nakładana jest po wyschnięciu warstwy gruntującej w dwóch procesach roboczych na płytę 
denną w postaci równomiernej i niezawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na wyschniętym 
uszczelnieniu jako warstwę ochronną i poślizgową układa się dwuwarstwowo folię polietylenową 
a następnie wykonuje jastrych pływający.  
 

5.3.6. Kontrola 
Grubości nakładanej warstwy Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje 
poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki 
ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej 
warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 
18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na 
każdych 100 m2 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni. 
 

5.3.7. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych 
 Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona 
naklejona na krawędziach szczeliny i później łączona z izolacją powierzchniową. 

 
5.4. Izolacje z folii 
 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna 
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność 
wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje 
zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii 
winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na 
powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia 
się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład 
arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do 
elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z 
zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się analogicznie jak folię 
polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między sobą. Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 
10 cm. 
Folia kubełkowa 
Folię wytłaczaną (zwaną również membraną kubełkową) układa się wytłoczeniami skierowanymi 
w kierunku ściany fundamentowej. W rozwiązaniu tym folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast 
pustka powietrzna umożliwia wentylowanie ściany. Folię mocuje się do podłoża za pomocą gwoździ lub 
kołków. Zastosowanie łączników mechanicznych wymaga oczywiście użycia podkładek uszczelniających. 
Miejscami, w których mocuje się folię, są wytłoczenia (punkty bezpośrednio przylegające do ściany). 
W przypadku, gdy czasowo występuje wysoki poziom wód gruntowych, można ułożyć folię odwrotnie, 
używając przy tym dodatkowej  warstwy geowłókniny sepracyjnej (sposób taki stosuje się m.in. do 
hydroizolacji i odwodnień przyczółków mostów).  Wówczas folię wytłaczaną mocuje się do ściany płaską 
stroną (w tym przypadku membranę przytwierdza się również w miejscach bezpośrednio przylegających 
do ściany; wytłoczenia skierowane są tym razem od ściany), a  jej powierzchnię od strony gruntu nakrywa 
się geowłókniną. Szczelina pomiędzy włókniną a wytłoczeniami folii umożliwia swobodny odpływ wód 
gruntowych do zainstalowanych rur systemu drenarskiego (drenaż opaskowy). Tym sposobem uzyskuje 
się nowoczesny system hydroizolacyjny, który znacznie zwiększa trwałość fundamentów i spowalniający 
ich erozję. 
 
5.5. Ułożenie izolacji z masy uszczelniającej 

 
Przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych należy określić czy występuje obciążenie wilgocią (wilgoć 
gruntowa, niezalegająca woda opadowa) czy wodą wywierającą parcie hydrostatyczne (zalegająca woda 
opadowa, poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia). Sposób wykonania hydroizolacji 
zależy od warunków gruntowo-wodnych. 

a) Obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową 
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Podstawowym wymogiem jest występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów 
przepuszczalnych (np. piasek, żwir) pozwalających na tak szybkie odprowadzenie wody opadowej, 
że nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-4). W przypadku, 
gdy zbyt mała przepuszczalność gruntu może powodować spiętrzenie wody opadowej, dla izolacji 
przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenażu. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią 
powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże). 
Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 3 mm. 

b) Obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia 
Do tego przypadku zaliczyć można obciążenie powierzchni np. balkonów i tarasów, jak również 
powierzchnie posadzek i ścian pomieszczeń mokrych oraz narażonych na obciążenie wodą 
rozbryzgową (norma DIN 18195-5). Woda opadowa, rozbryzgowa lub służąca np. do zmywania 
powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią 
powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) 
izolacji.  Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 3 mm. W 
narożnikach należy stosować wkładkę zbrojącą. 

c) Obciążenie zalegającą wodą opadową 
Obciążenie zalegającą wodą opadową występuje, gdy w poziomie posadowienia lub poniżej 
znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów 
dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego na 
hydroizolację (norma DIN 18195-6 ”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obciążenia 
powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej. 
Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże). 
W środek warstwy hydroizolacji należy wtopić wkładkę zbrojącą– przed nałożeniem ostatniej 
warstwy w świeżo nałożoną warstwę wtopić wkładkę zbrojącą i nałożyć masę hydroizolacyjną tak, 
aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić 
przynajmniej 4 mm. 

d) Obciążenie wodą pod ciśnieniem 
Występuje, gdy wywierane jest stałe parcie hydrostatyczne wody na powłokę hydroizolacji, np. gdy 
poziom wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6”). Dla 
tego przypadku, jak również w przypadku hydroizolacji dachów garaży podziemnych warstwę 
hydroizolacji wykonuje się jak dla obciążenia zalegającą wodą opadową.  

Wskazówki wykonawcze 
1. Podłoże  

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek 
oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć 
mleczko cementowe. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być równe, 
bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp.  Istniejące 
uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. 
nakładane na zimno lub gorąco nadają się jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie 
na nich hydroizolacji. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod. 
Folię w płynie  można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne 
podłoże wydłuża czas twardnienia. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy 
odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, 
zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie 
starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze 
ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca 
uszkodzenia podłoża. 
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte. 

2. Gruntowanie  
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 
(objętościowo – 1 część na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub 
pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję 
do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. 
Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania. 
Przygotowanie produktu. Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. 
Do składnika płynnego dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z 
mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany 
materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do nałożenia produktu 
polecamy stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do mieszania mieszadła nr 4.    

3. Aplikacja  
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Warunki aplikacji: 
 czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC 
 temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC 
 temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC 
 sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca 
 zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm 

4. Szpachlowanie wypełniające (drapane)  
Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych 
pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania 
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania 
drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim 
będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W 
przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie 
przekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak 
również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką . Na 
powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy 
projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod 
ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie 
zamykające z zaprawy cementowej. 

5. Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)  
Folię nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 
procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą 
opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) 
zatopić wkładkę zbrojącą. Folia  osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. 
Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do 
zasypywania wykopów fundamentowych czy zatrzymania pomp obniżających poziom wody gruntowej. 
Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod 
warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw 
ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. 
materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed 
mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia 
roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki 
ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. 

6. Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych)  
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej nakładać na przygotowane i zagruntowane 
podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki 
uszczelniającej. Na wyschniętej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się 
w dwie warstwy folii PE a następnie wykonuje się jastrych (pływający lub na warstwie rozdzielającej). 
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą 
płytą denną, układając na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206 
(dawna klasa B25), jeżeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym (ważne dla strefy 
brzegowej płyty). W przypadku wykonywania hydroizolacji międzywarstwowej na balkonach czy 
tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z foli w płynie  musi być skorelowana z grubością warstw 
konstrukcji (wywinięcie przynajmniej do poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na 
krawędziach w warstwie nakładanej w 2 przejściu zatopić wkładkę zbrojącą). Jako warstwę ochronną 
stosować np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej 15 cm powyżej powierzchni 
jastrychu) zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem. 
Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej 
 Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie 

zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości 
świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z 
normą DIN 18195-3, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na 
każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni, 

 Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej 
„świadek” poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym 
podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w 
wykopie, 

 Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195 wyniki kontroli poprawności wykonania izolacji 
wodochronnej powinny być dokumentowane. 

7. Hydroizolacja pod ścianami  
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Hydroizolacja pozioma pod ścianami fundamentowymi powinna być wykonana po związaniu ław/płyty 
fundamentowej a przed postawieniem ścian fundamentowych. Izolacje poziomą zaleca się wykonać z 
elastycznego szlamu uszczelniającego, np.. Izolację poziomą należy wyprowadzić co najmniej 10 cm 
poza lico ścian piwnicznych (zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej) oraz na odsadzkę 
fundamentową i jej czoło również na co najmniej 10 cm. Aplikacja   wykonywana jest w dwóch 
procesach roboczych, a całkowite zużycie wynosi ok. 2,5 kg/m2 (należy zapoznać się z karta 
techniczna stosowanego szlamu) 

8. Uszczelnianie dylatacji  
Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy wraz z kształtkami (należy 
zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm) wklejane na i później łączone z izolacją 
powierzchniową. 

9. Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego  
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio zaprojektowana. 
Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 
cm w dwóch przejściach z wkładką o szerokości 30 cm. Podłoże zagruntować preparatem, 
rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część na 10 części czystej wody).  Dla 
przypadku obciążenia wilgocią alternatywnie można zastosować wkładkę. Grubość wyschnie tej 
warstwy powinna wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa 
masy, przy czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło) jak i ścianie nie 
powinna być mniejsza niż 15 cm. 

10. Uszczelnianie przejść rurowych  
Zgodnie z normą DIN 18195-4, uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią powinno być 
wykonywane w postaci wyoblenia lub w połączeniu z systemem izolacyjnym przejść rurowych. Przy 
obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy wraz z zatopioną należy nałożyć na 
kołnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obciążenia wodą zalecamy wbudowanie lub stosowanie 
kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), 
którą należy wtopić. Uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej należy wykonywać wyłącznie za 
pomocą kołnierzy zaciskowych. 

11. Połączenia z izolacją poziomą oraz izolacją cokołu, fasety  
Strefę cokołową należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie 
hydroizolacji z elastycznego szlamu. Połączenie należy wykonać na zakład ok. 20 cm (najpierw należy 
wykonać izolację ze szlamu, po jego związaniu nałożyć. Unika się w ten sposób wnikania wilgoci w 
konstrukcję i w konsekwencji szkód mrozowych. Hydroizolacja z masy nie może wychodzić powyżej 
poziomu terenu. Przy uszczelnianiu styku ściana fundamentowa-płyta (zwłaszcza z betonu 
wodonieprzepuszczalnego) należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne przygotowanie podłoża w 
tym obszarze. Hydroizolacja musi być wykonana na płycie przynajmniej na 10 cm poza lico ściany, dla 
płyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm.  Folia  umożliwia wykonanie 
bezszwowego połączenia izolacji różnych płaszczyzn (np. izolacji poziomej z izolacją pionową) 
poprzez wykonanie fasety. Izolacja ścian powinna zachodzić na ławę/płytę fundamentową pasem o 
szerokości przynajmniej 10 cm od lica ściany. Do wykonania wyobleń (faset) na styku ściana/płyta lub 
ława można zastosować nakładany za pomocą specjalnej, wyoblonej kielni. Promień fasety powinien 
wynosić maksymalnie 2 cm. Po przeschnięciu szpachlowania drapanego, należy wykonać właściwą 
warstwę. W przypadku bardzo wilgotnego podłoża (naporu wilgoci od strony podłoża) do wykonania 
fasety zaleca się stosować zaprawę uszczelniającą. Uwaga: jeżeli wcześniej wykonano fasetę z 
zaprawy cementowej musi ona być stabilna i związana z podłożem. Do ochrony faset najlepiej 
zalecamy stosowanie prefabrykowanych wyobleń, przyklejanych  

12. Pielęgnacja  
Czas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym 
czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i 
uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia 
powłoki. 

 
5.6.  Montaż membrany 
 
5.6.1.   Membrana EPDM  

W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze membrany EPDM 
układając je luźno na odpowiednim podłożu. Membrana przy obwodzie budynku może być 
przyklejona do podłoża lub przymocowana  mechanicznie zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi. Na powierzchni dachu membrana mocowana jest za pomocą  płaskownika, 
układanego na membranie i/lub w złączu sąsiednich arkuszy. Odległości między płaskownikami 
mogą być  różne, w zależności od przewidywanej siły ssącej wiatru. Płaskowniki na arkuszach są 
zabezpieczone taśmą o szerokości 150 mm. Połączenia między arkuszami zawierają płaskownik 
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w zakładzie minimalnym 200 mm, a pozostałe mają zakład o szerokości przynajmniej100 mm. 
Wszystkie połączenia, są klejone za pomocą specjalnej taśmy klejącej, tworząc  jednorodną 
wodoodporną membranę. Wszelkie wykończenie pokrycia na obrzeżach dachu i przy elementach 
wystających z konstrukcji dachu powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją producenta.  
 

5.6.2.   Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 
 

Łączenie membrany Icopal Fundament 1250 odbywa się za pomocą taśm i kleju butylowego lub 
za pomocą elektrycznych zgrzewarek z dyszami na gorące powietrze. 

 
5.7.   Ułożenie dyspersyjnej masy  asfaltowo-kauczukowej 
 
Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacje podposadzkowe tarasów, łaźni itp. 
Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne. Nie mogą na nim występować zastoiny wodne, nie 
może być zmrożone ani oszronione. Ściany fundamentowe powinny być otynkowane. Kurz, pył i ostre 
krawędzie usunąć. Wszelkie braki w podłożu szczelnie zaspoinować, powierzchnie o charakterze 
porowatym wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki ścian 
z ławą fundamentową, itp.) wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. Do każdego rodzaju 
zastosowań niezbędne jest zagruntowanie podłoża roztworem masy asfaltowo-kauczukowej: woda = 1:2 
lub :woda = 1:10.  
W przypadku stosowania masy asfaltowo-kauczukowej:  podczas upałów przed rozpoczęciem robót 
zalecamy zwilżyć podłoże.  
Masę nanosić przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich katów pasami z 
tkaniny technicznej wtapiając je w świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy po wyschnięciu 
poprzedniej. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas na od- 
parowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. W temperaturach poniżej +20 °C i wilgotności wzgl. 
powietrza powyżej 60 % czas odparowania wydłuża się. Podczas obsypywania ziemią należy zachować 
szczególną ostrożność, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. 
 
5.8. Ułożenie lepiku na zimno  
 
Przygotowanie podłoża 
Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być 
zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, 
zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate 
wyrównać zaprawą cementową. Podłoże zagruntować gruntem głęboko penetrującym lub rozcieńczonym 
(nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia. 
Aplikacja 
Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem,  nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i 
mrozem do czasu całkowitego związania. Przyklejanie płyt styropianowych – prace rozpocząć od dna 
wykopu. Masę  nakładać punktowo na płyty styropianowe. Płyty przykładać do podłoża i dociskać je  
ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi ok. 3-5 dni. Stosować na zimno. 
Wykonywanie hydroizolacji – stosować na zimno. Po należytym wyschnięciu warstwy gruntującej, 
nakładać masę pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość nakładanej warstwy (ok. 1 
mm). Grubość warstwy kontrolować przez sprawdzanie zużycia masy (1,5 kg/m2/warstwę). Masę nałożyć 
w minimum 2 warstwach, każdą następną prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy nakładać po 
należytym wyschnięciu 
poprzedniej (warstwa o grubości 1 mm schnie ok. 2 dni w temp. +23oC). 
Ograniczenia stosowania 
 Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych. 
 Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę. 
Nie prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych lub silnego nasłonecznienia. 
 
5.9.  Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych 
 
Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji (karcie 
technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura powietrza i podłoża (muru) w 
czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa od +30°C. 
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów iniekcyjnych. 
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Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 
m dla skał zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
 
Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji 
Wymagania ogólne 
1) Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 

udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac. 
2) W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy 

ujmować dane określone w pkt. 6.3. 
3) W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo. 
4) W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w 

spoinach. 
5) W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla 

wprowadzenia preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w 
spoinie. 

6) W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić 
otwory z obu stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie 
poziomym była nie mniejsza niz 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego 
trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy 
tj.: wiercenie, aplikację preparatu iniekcyjnego, wypełnienie otworów zaprawą z jednej 
strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać taki sam cykl z drugiej strony. 
Ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć poprzez iniekcję próbną lub przez 
zastosowanie odpowiedniego dla danej metody współczynnika odnoszącego się do zużycia 
materiałów przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego przez producenta 
systemu.  

7) Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać 
mlekiem wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu. 

8) Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) lub metodą nisko-,średnio- 
lub wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej specyfikacji 
technicznej powinna być 

9) dostosowana do wymagań producenta systemu oraz parametrów wytrzymałościowych 
muru. Typy pomp i końcówek iniekcyjnych do 

10) iniekcji ciśnieniowej należy dostosować do wymagań producenta systemu. 
11) Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie 

występowania wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów 
systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich 
producenta. 

12) Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy regulacji 
ciśnienia. Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji należy 
przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia. 

13) W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. 
14) Zużycie określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe zgodne 

ze zużyciem teoretycznym określonym przez producenta systemu. 
15) Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego stanu muru, porowatości materiału z którego 

jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego zalecane jest 
określanie koniecznego zużycia materiału do iniekcji oraz czasu jego 

16) tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji próbnych. 
17) Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane przez 

producenta systemu. 
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18) W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym 
izolowanej przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe 
iniekcje doszczelniające (reiniekcje). 

19) Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót 
izolacyjnych, należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

 
Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej 
Metodę iniekcji bezciśnieniowej jednorzędowej stosuje się do wykonywania przepon w murach ceglanych 
i kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia.  
Średnica otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w jednym rzędzie, zazwyczaj pod 
kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-15 cm, 
na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy przeprowadzić tak, aby otwór 
przechodził przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych (od 30 cm) przez co najmniej dwie 
spoiny poziome. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub 
puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego 
preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po 
rozpoczęciu procesu wiązania (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać 
nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia 
chłonności muru i jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się3-4 razy tak, aby uzyskać 
zalecane przez producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja 
grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin. Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) 
płynną zaprawą systemową, wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej 
Metodę iniekcji bezciśnieniowej dwurzędowej stosuje się w murach ceglanych i kamiennych przy średnim 
stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia większej skuteczności przepony w stosunku do przepony 
wykonywanej poprzez iniekcję jednorzędową.  
Średnica otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych 
zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji. 
Odległości między otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25 cm, a ich głębokość powinna być o 5-8 
cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów 
rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że 
odległości między sąsiadującymi (najbliższymi) otworami nie powinny być większe niż 15 cm. Z otworów 
należy usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia 
stwierdzone zostaną wewnątrz muru nie ciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby 
dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy 
wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania (ten czas 
określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlać 
preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego wilgotności. Z reguły 
nawiercone otwory napełnia się3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane przez producenta systemu bądź 
ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin.  
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą systemową, wskazaną przez 
producenta materiałów iniekcyjnych. 
 

5.10. Ułożenie izolacji z papy 
 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
 +5°C w przypadku pap oksydowanych  

 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie należy prowadzić prac pokrywczych w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm).  
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 
do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie 
pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy.  Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

 podłużny 8 cm  
 poprzeczny 12-15 cm  

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu 
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane 
należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach 
arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 
 
5.11. Wykonanie izolacji grunt SBS 
 
Roztwór należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka. Produkt można 
nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt. 
Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym odparowaniu 
rozpuszczalnika (ok. 48 h). 
Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność betonu nie 
powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy) 
 
5.12. Wykonanie izolacji ABIZOL R masą gruntującą, asfaltowo-kauczukową 
 
Przygotowanie podłoża 

 Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie 
może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.  

 Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. 
Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. 

Aplikacja  
 Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić 

opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem wymieszać.  
 Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub 

pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 
warstwy Abizolu R, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, 
pędzla lub metodą natrysku. 

Ograniczenia stosowania: 
 Nie stosować wewnątrz pomieszczeń.  
 Zawiera rozpuszczalnik organiczny –nie stosować w kontakcie ze styropianem.  
 Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.  
 Nie podgrzewać na wolnym ogniu.  
 Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 
 badanie podłoży i podkładów, 
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 przygotowania podłoża, 
 prawidłowości wykonania robót, 
 wykonania izolacji poziomej, 
 wykonania izolacji pionowej, 

 
6.2. Wymagania szczegółowe 
 

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

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostawę materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
 zabezpieczenie obszaru robót,  
 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 prace porządkowe, 
 badania na budowie i laboratoryjne. 
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24000   Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
 PN-B-24006   Masa asfaltowo- kauczukowa. 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
 PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

SST 2 - ELEWACJE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  

KOD CPV 
 

RODZAJ ROBÓT 

45443000-4 Roboty elewacyjne  
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SST 2 - ELEWACJE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
5. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynku.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót  
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynku 
istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania 
podłoży i wymagań dotyczących wykonania 

 bezspoinowych systemów ociepleniowych ścian (w tym docieplenia ścian fundamentowych do 
głębokości ław fundamentowych) oraz ich odbiorów, 

 docieplenie istniejących kominów,  
 montaż rynien i rur spustowych, 
 montaż płytek klinkierowych - patrz SST 5, 
 montaż obróbek blacharskich, 
 docieplenie ścian płytami Multipor. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  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, okładziny kamienne lub ceramiczne), 
 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. 
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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), profile nośne, kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 
stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi 
zmianami). Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
 widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian 

kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych 
elewacji, 

 rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
 rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
 rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 

podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Ogólna Specyfikacja techniczna”  

 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie 
powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
2.2.  Rodzaje materiałów i elementów systemu 
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Środek gruntujący  
  materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

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

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 
systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

 
2.2.3.  Płyty termoizolacyjne: 

 15cm płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) 
mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 
produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na 
powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 
określa norma PN-EN 13163, 

 10 cm płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS –0,034 W/(mK)  – ze względu na niższą w 
porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 

 płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 
ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad 
poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 
mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 
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tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 
13162, 

 inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
Współczynnik λ dla przegród zewnętrznych zgodny z opisem technicznym. 

 
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 o frezowanych krawędziach. 

 
2.2.5.  Zaprawa zbrojąca  
 oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 

wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

 
2.2.6.  Siatka zbrojąca 
 siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 

wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 
2.2.7.  Zaprawy (masy) tynkarskie, okładziny 

 zaprawy mineralne 
oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 
zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od 
uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – 
typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

 masy akrylowe (polimerowe)  
oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

 masy krzemianowe (silikatowe)  
oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

 masy silikonowe 
oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

 okładziny naturalne kamienne i ceramiczne 
mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubość od 0,5-5 cm w zależności od 
przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki 
atmosferyczne. 

 
2.2.8.  Farby – farby elewacyjne  

krzemianowe (silikatowe) stosowane systemowo lub uzupełniająco 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 i nośne  
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elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji nośnych 
(okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

 profile dylatacyjne  
elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 
na powierzchni BSO, 

 taśmy uszczelniające  
rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 

 pianka uszczelniająca  
materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

 siatka pancerna  
siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

 siatka do detali  
siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

 profile (elementy) dekoracyjne  
gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z 
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

 podokienniki  
systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 

 
2.2.10. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą być mrozoodporne spełniać 
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do 
spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 

2.2.11.  Preparat antygraffiti  
 matowy, 
 oparty na bazie mikro wosków, 
 przeznaczony do większości rodzajów powierzchni zarówno gładkich i porowatych jak np. 

wszelkiego rodzaju kamień, ceramika, termotynki: mineralne, akrylowe, tynki cementowo-
wapienne, powierzchnie malowane farbami mineralnymi, akrylowymi i inne, powierzchnie 
metalowe, z tworzyw sztucznych, drewno itp. Chroniący materiał przed graffiti wykonanym 
farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami, tuszem, 
zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią przez okres co najmniej 7 
lat. Zawiera filtr UV, dzięki czemu utrwala kolorystykę powierzchni. Nie hamuje procesu 
dyfuzji, stanowi jednocześnie powłokę konserwującą, hydrofobizującą. 

 bezbarwny,  
 grubość powłoki 40 µm na sucho (jednoskładnikowy), 45 µm na sucho (dwuskładnikowy), 

12 µm na sucho (dwuskładnikowy nano). 
 
2.2.12.  Fasada szklana. 

Systemowa fasada szklana wentylowana  
 szkło bezpieczne hartowane-ESG, emaliowane w kolorze RAL 6034,  
 instalowana w systemie bezramowym.  
 panele szklane wykonane ze szkła typu Planibel Clear o grubości 8 mm, 
 krawędzie szkła frezowane. 
 pomiędzy taflami szkła szczeliny wentylacyjne 10 mm poziomo i pionowo,  
 od spodu okładziny w obrębie cokołu  szczeliny montażowe do wlotu powietrza,  
 w górnej części elewacji szczeliny do wyprowadzenia powietrza. 

 
2.2.13. Daszki szklane 
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 Zadaszenie szklane o wym.: 230x480 cm, konstrukcja z kształtowników (IPE140) stalowych, 
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 7047, szkło TVG 8.8.4, zakotwiony w 
ścianie. 

 Daszki szklane, na cięgnach stalowych (na pojedynczych i podwójnych zawiesiach), 
mocowane w ścianie. Daszki systemowe ze szkła laminowanego VSG, na cięgnach 
stalowych, z okuciami ze stali nierdzewnej, 

 
2.2.14.  Osłony instalacyjne w postaci lameli z  tłoczonego aluminium 

Lamela  wykonana z tłoczonego aluminium, w kształcie litery „Z”,  ma zapewniać dużą 
przepuszczalność powietrza  i odporność na przenikanie wody. Zgodna z EN 1991-1-4. 
Powierzchnia: anodowana (20 mikronów). Malowana proszkowo RAL (60 - 80 mikronów), 
zachodzenie: 6.0 mm, skok: 66,0 mm (15 lameli na 1 metr wysokości), kąt nachylenia: 67°. 
Minimalny moment bezwładności Iy = 70.633 mm4 (oś silna) °; Iz = 3.025 mm4, przy minimalnej 
grubości 1,4 mm 
Współczynnik oporu:  Cfy: 1,34 (pionowy), Cfz: 0,44 (poziomy) 
Montaż na uchwytach L.066.11 (pojedynczy) i L.066.12 (podwójny) 
Prześwit optyczny: 50% 
Prześwit fizyczny: 37,8% 
Współczynnik K: 29,11 
Maksymalny rozstaw podkonstrukcji, dla obciążenia 800 Pa: Lamela L.066: 1.616 mm  
Dodatki: 

 Osłony przeciw owadom i ptakom: elementy wykonane z PVC - montowane od wewnątrz 
 Drzwi w systemie żaluzji, zintegrowane ze ścianą 
 Siatka przeciw owadom, stal nierdzewna, 2,3 x 2,3; 6 x 6 lub 20 x 20 mm, 
  Profile łącznikowe i montażowe  LZ.4140, LZ.4201. 

 
2.2.15.  Blacha stalowa ocynkowana  

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122.   
 Grubość blachy  (odwodnienia) 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową– równą 

warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne 
i zabezpieczające. Arkusze blachy  o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 Grubość blachy  (parapety) 1,00 mm, malowane proszkowo na kolor RAL 7016. 
 

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 
 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 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 oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – przechowywać 
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólna Specyfikacja techniczna” 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
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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, okładzin elewacyjnych oraz 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.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna” 
 
4.2.  Transport materiałów 
 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, 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.  
 
Blachy do pokryć bądź obróbek dachowych i ściennych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. Przy załadunku  i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
 niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 
termicznych, 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

 Próba odporności na ścieranie  
ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i 
spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

 Próba odporności na skrobanie (zadrapanie)  
wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża 
oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

 Próba zwilżania  
ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

 Sprawdzenie równości i gładkości  
określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). 
Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich 
normach przedmiotowych  należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość 
powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży  istniejących – zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do 
podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian 
wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza 
powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 
podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 
metoda strumieniowa (róŜne 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, 
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 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego 
i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 
szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 
szczegółowej. 
 
5.5.1.  Gruntowanie podłoża 

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

 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z 
innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, 
w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 
zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – 
w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę 
płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
Izolacja ścian piwnicznych - do wysokości ław fundamentowych. 

 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

 
5.5.5.  Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.5.6.  Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
 
5.5.7.  Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, okładziny 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 oraz 
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specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 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. Sposób mocowania okładzin 
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart 
informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 
 

5.6.      Nakładanie preparatu antygraffiti 
 

 Przygotowanie powierzchni: podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i odkurzone. 
 Warunki aplikacji: 

 Wewnętrzne: bardzo dobrze przewietrzyć pomieszczenie. 
 Na zewnątrz: nigdy nie nakładać, gdy pada deszcz. 

 Temperatura otoczenia: powyżej 5oC. 
 Wilgotność względna: Max. 90%. 
 Sposób aplikacji: Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny (dysza: 013 – 015). 
 Rozcieńczanie: Gotowy do użycia. 
 Czyszczenie narzędzi: Woda. 
 Wydajność: ok. 10 m2/l na powierzchnię. 

 Uwagi: Dobrze wymieszać przed użyciem. 
 
5.7.      Montaż fasady szklanej 
 
Panele szklane montowane punktowo za pomocą aluminiowych filigranowych uchwytów pomiędzy 
kolejnymi taflami szkła. Wielkość uchwytów, części widoczna: 15x35 mm. Uchwyty malowane 
proszkowo na kolor szkła - RAL 6034. Mocowane do systemowych słupów aluminiowych w prowadnicy 
oraz nitowane nitem nierdzewnym z trzpieniem nierdzewnym. Słupy aluminiowe o wym. 80x88 mm, 
anodowane na czarno, mocowane do konsoli śrubami nierdzewnymi klasy A2. Słupy należy 
odseparować od konsoli elementami dystansowymi EPDM.  
Uwaga! Wszelkie połączenia szkła z systemem montażowym należy odseparować elementami 
dylatacyjnymi i dystansowymi EPDM. 
Konsole mocowane do ściany budynku za pomocą śrub z kołkami stalowymi ocynkowanymi. Pomiędzy 
konstrukcją systemową a ścianą należy zastosować stopery termiczne. 
Budynek w części, gdzie jest zaprojektowana fasada szklana ocieplony 15 cm wełna mineralną z 
czarnym welonem. Wełna mocowana za pomocą kołków z talerzykami w kolorze czarnym. 
Obróbki blacharskie fasady szklanej z blachy aluminiowej gr. 1,5 mm malowanej na kolor szkła. 

 

5.8.    Obróbki blacharskie,  odwodnienia, parapety  
 
5.8.1. Podkład 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
 pochylenie płaszczyzny powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami 

PN-B-02361:1999, 
 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym, 

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

Każdy podkład pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 
 w przypadku obróbek z blachy na cokołach budynku - podkład stanowi warstwa spadkowa 

wykonana z zaprawy wapienno cementowej. 
 

5.8.2. Obróbki z blachy 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  o gr. 0,55mm można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - Kuźnia 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 
MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 53 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607: 1999. 
Rynny z blachy ocynkowanej  o gr. 0,55mm powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy ocynkowanej  o gr. 0,55mm powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha. 

 
5.8.3.   Mocowanie parapetów zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o gr. 1,00 mm należy obsadzić ze spadkiem na 
zewnątrz  okna. Krawędzie parapetu muszą być zakończone zakończeniami PCV montowane na 
klej montażowy metal –PCV. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakończeń parapetów na silikon. 
Występowanie krawędzi  
ostrych jest niedopuszczalne. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1.  Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 
6.2.2.  Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej SST. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
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6.3.1.  Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

 
6.3.2.  Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

 
6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
 
6.3.4.  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie 
powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach 
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

 
6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania 

(w przypadku systemowego wymagania), 
 
6.3.6.   Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
 okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi, równomiernego 

rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 
 
6.3.7.  Kontroli przygotowania powierzchni pod płytki klinkierowe, gruntowanie, nałożenie warstwy kleju, 

ułożenie płytek klinkierowych, fugowanie.  
 
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. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się 
do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 
6.4.2.  Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, 
normy dotyczące warunków odbioru  a 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”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 

 
Kategoria 

tynku 
Odchylenie 

powierzchni tynku od 
Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
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płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

pionowego poziomego płaszczyzn od kąta 
przewidzianego 

pionowego 
poziomego w 
dokumentacji 

III nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 
2mm na 1 m i 

ogółem nie 
więcej niż 4 mm 

w pomieszcz. 
do 3,5 m 

wysokości oraz 
nie więcej niż 6 

mm w 
pomieszcz. 

powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 
3mm na 1 m i 

ogółem nie 
więcej niż 6 
mm na całej 
powierzchni 

między 
przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki 
itp.) 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 

 
Obowiązują także wymagania: 
 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 
 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym 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. 

 
6.5.  Odbiór robot - odwodnienie  
 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których odbiór później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a. Podłoża  

 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 

częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
b. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. Podstawy do 

odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
 zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 

Protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
c.  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obróbek blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonanie w pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek uszczelniających, rynien i rur spustowych powinien obejmować 
 sprawdzenie prawidłowość połączeń poziomych i pionowych 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
Odbiór pozostałych robot podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”. 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
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7.2.1.  Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin 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 grubością ocieplenia. 

 
7.2.3.  Obróbki blacharskie, odwodnienie dachu oblicza się w mb. 
 
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych, okładzinowych  należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, płytki klinkierowej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 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) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny 
być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
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negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

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

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5.   Odbiór obróbek blacharskich, odwodnienia, parapetów 
 
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

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

Techniczna”. 
 
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 ocenę i przygotowanie podłoża, 
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 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

 gruntowanie podłoża, 
 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
 szlifowanie powierzchni płyt, 
 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych, 
 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

dekoracyjnych (profili), 
 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

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

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 4 m. 
 
9.3.  Obróbki blacharskie, odwodnienia 
 
Płaci się za ustaloną ilość  obróbki, odwodnień  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie, 
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, odwodnienia,  zalutowanie połączeń, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
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. 
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 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-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

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

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 
 


