
W A C H E L K A   I   Ł Y C Z B A
Z A K Ł A D   B U D O W L A N O  - I N ST A L A C Y JN Y  SP.J.

C Z Ę S T O C H O W A ,  U L .  K O P E R N I K A  2 1
   T E L . / F A X .  (  0 3 4  )  3 6 6  -  9 1  -  1 3 ,   3 6 6  -  9 1  -  1 8   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
TEMAT :  
 
 

TERMOMODERNIZACJA SZPITALA  
REJONOWEGO W KRZEPICACH 

-  BRANśA ARCHITEKTONICZNA  - 
 
 
NAZWA OBIEKTU :  
 

Szpital Rejonowy w Krzepicach 
ul. Szkolna 1, 42-216 Krzepice  

 
 

INWESTOR : 
 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck 

 
 

OPRACOWAŁ:  

mgr in Ŝ. arch. Przemysław Płowecki 
specjalność:  architektoniczna 
nr uprawnień: KL-31/2000 
 
 

 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CZĘSTOCHOWA - PAŹDZIERNIK 2008 r. 



 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST). 
 
1.1. Zakres Robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST), stanowią integralną część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować 
podczas realizacji niŜej wymienionych robót inwestycyjnych objętych kontraktem: 
 
OBIEKT: 
 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW SZPITALA REJONOWEGO W KRZEPICACH zl okalizowany w Krzepicach 
przy ul. Szkolnej 1 na działkach nr 1552/1, 1552/2,  1552/3, 1555, 1556  
 
Termomodernizacja istniejącego zespołu budynków wiąŜe się z wykonaniem następujących robót 
budowlanych: 
 

- podmurowanie i zamurowanie wskazanych otworów okiennych i drzwiowych 
- likwidacja istniejących wnęk podokiennych, 
- remont dachu wraz z wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, z 

przemurowaniem kominów, oraz modernizacją systemu odgromowego, 
- wykonanie zadaszeń nad wejściami, 
- wykonanie wiatrołapu w konstrukcji aluminiowej, 
- modernizacja elewacji z wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych, 
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami i stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

 
 
STOLARKA OKIENNA: 
 
1.2. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
 
Wbudować naleŜy stolarkę PCV i aluminiową kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. Sposób montowania zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
OCIEPLENIE: 
 
1. Określenia podstawowe: 
 
PodłoŜe –  Ściana zewnętrzna budynku spełniająca wymagania mechaniczne, 

oraz w zakresie szczelności dla powietrza. 
 
Układ ociepleniowy –  Warstwowy zestaw izolacyjny wykończony wyprawą tynkarską 

(elewacyjną), zbudowany z materiałów o wzajemnie dopasowanych 
(dobranych) właściwościach fizykomechanicznych. 

 
Masa klejąca –  Gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania 

materiału termoizolacyjnego do podłoŜa oraz siatki zbrojącej do 
materiału termoizolacyjnego. 

 



Zaprawa klejąca –  Sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie, przeznaczona do 
przyklejania materiału termoizolacyjnego do podłoŜa, oraz siatki 
zbrojącej do materiału termoizolacyjnego. 

 
Zaprawa tynkarska –  Sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie, przeznaczona do 

wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej. 
 
Masa tynkarska –  Gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do 

wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej. 
 
Warstwa zbrojona –  Układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej oraz siatki 

zbrojącej. 
 
Wyprawa tynkarska – Zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca 

zewnętrzną warstwę wykończeniową układu ociepleniowego, 
zespolona z warstwą zbrojoną. 

 
Polimerowa masa tynkarska –  Gotowa mieszanina w postaci ciekłej, której podstawowym 

składnikiem jest spoiwo polimerowe. 
 
Mineralna zaprawa tynkarska – Sucha mieszanka do zarobienia wodą, której składnikiem 

podstawowym jest spoiwo mineralne (cement, wapno), a 
pomocniczym – polimer proszkowy. 

 
Silikonowa masa tynkarska –  Ciekła mieszanina, gotowa do stosowania, której głównym 

składnikiem jest spoiwo krzemowo – organiczne. 
 
 
Grunt -   Bardzo cienka warstwa, która moŜe być nakładana na warstwę 

zbrojoną w celu jej wzmocnienia i poprawienia przyczepności warstwy 
tynkarskiej 

 
Systemy klejone –  Systemy, w których połączenie ocieplenia z podłoŜem jest 

zapewnione przez przyklejanie 
 
Systemy mocowane Systemy, w których połączenie ocieplenia z podłoŜem jest  
mechanicznie –  zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym. 
 
 
Systemy klejone z Systemy, w których połączenie ocieplenia z podłoŜem jest 
dodatkowym mocowaniem zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich 
mechanicznym - elementów mechanicznych. 
 
2. Technologia bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych 
 

1.1. Opis ogólny 
 
Technologia bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych budynku (BSO) polega na 
przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego 
oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy klejącej 
i ewentualnie dodatkowo – łącznikami mechanicznymi. 
 
W systemie tym poszczególne elementy składowe pełnią następującą rolę: 
 
- płyty materiału termoizolacyjnego zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną, 
- masa lub zaprawa klejąca oraz ewentualne łączniki mechaniczne, mocujące płyty 

termoizolacyjne do ściany zewnętrznej, zapewniają wymaganą stateczność konstrukcyjną 
układu ociepleniowego, 

- warstwa zbrojona zapewnia odporność na działanie sił udarowych oraz przeciwdziała skutkom 
napręŜeń termicznych na styku z wyprawą tynkarską, 



- warstwa tynkarska stanowi ochronno – dekoracyjne wykończenie ściany, chroniące warstwy 
ocieplające przed starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi opadami 
deszczowymi; stanowi ona jednocześnie kolorystyczną dekorację ściany zewnętrznej. 

 
1.2. Bezspoinowy system ocieplania z zastosowaniem styropianu. 
 
1.2.1. Elementy składowe systemu 
 
1.2.1.1. Masy (zaprawy) klejące 
 
Do mocowania styropianu do podłoŜa ściennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogą być 
stosowane następujące masy (zaprawy) klejące: 
 
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do uŜycia bez 

dodatkowych zabiegów, 
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z 

cementami, 
- zaprawa klejąca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków 

organicznych, wymagających wymieszania z wodą. 
 
Najbardziej popularna jest zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na budowie z 
wodą. 
Wymagania techniczne dla mas (zapraw) klejących podano w tabeli: 
 

Cecha Wymagana wartość 
1 2 

Zawartość suchej substancji, % róŜnica nie większa niŜ ± 10% od wartości 
podanej przez producenta 

Straty praŜenia, % róŜnica nie większa niŜ ± 10% od wartości 
podanej przez producenta 

Konsystencja, cm 10±1 
Przyczepność do betonu, kPa 

- w warunkach laboratoryjnych, 
- po 24 h w wodzie, 
- po 5 cyklach cieplno – wilgotnościowych 

 
min. 300 
min. 200 
min. 300 

Przyczepność do styropianu, kPa 
- w warunkach laboratoryjnych, 
- po 24 h w wodzie, 
- po 5 cyklach cieplno – wilgotnościowych 

 
min. 100 
min. 100 
min. 100 

Odporność na rysy, mm min. 5 
Minimalna grubość warstwy zbrojonej całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie 

siatki zbrojącej 
 
1.2.1.2. Płyty styropianowe 

 
Do robót ociepleniowych naleŜy stosować płyty styropianowe według PN – B – 020130:1999, 
odmiany 15 lub 20, rodzaju FS (samogasnące). 
 
Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
 
- wymiary powierzchni – nie więcej niŜ 60 cm x 120 cm, 
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana, 
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zaleŜności od technologii produkcji, 
przy zachowaniu wymaganej według normy stabilizacji wymiarów ±1,0%. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosowanie styropianu w zewnętrznych systemach izolacji 
wynika z następujących zapisów w rozporządzeniu: 
 



- okładzina zewnętrzna i jej zamocowanie mechaniczne, a takŜe izolacja cieplna ściany 
zewnętrznej budynku na wysokości powyŜej 25 m od poziomu terenu, muszą być wykonane z 
materiałów niepalnych, 

- dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed 
dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia, o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z uŜyciem 
samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
ognia. 

 
Nie istnieją Ŝadne formalne wymagania dotyczące stosowania pasów z płyt z wełny mineralnej 
przy ocieplaniu systemami z zastosowaniem styropianu. W przypadku, gdy uklad ociepleniowy ma 
składać się  z materiałów niepalnych, to powinny spełniać one wymagania Ustaleń Aprobacyjnych 
GS VII 07/2001 lub GS VII 02/1999. 
Grubość płyt powinna mieścić się w granicach objętych odpowiednią aprobatą techniczną. 
 
1.2.1.3. Warstwa zbrojona 

 
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego, metalowe lub z 
tworzywa sztucznego. 
Najbardziej popularna – siatka z włókna szklanego, powinna spełniać wymagania okreslone w 
tabeli. 
 
Lp. Cecha Wymagana wartość 
1 2 3 

1 Rodzaj splotu uniemoŜliwiający przesuwanie się 
oczek siatki 

2 Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniająca odporność 
na działanie środowiska alkalicznego 

3 Wymiary dostawcze Szerokość – nie mniej niŜ 100 cm 
długość – nie mniej niŜ 50 m 

4 Wymiary oczek nie mniej niŜ 3 mm 
5 Masa powierzchniowa nie mniej niŜ 145 g/m² 
6 Strata praŜenia w temperaturze 625°C 10 – 25% masy 
7 Siła zrywająca (wzdłuŜ osnowy i wątku) dla próbek: 

a) przechowywanych w warunkach 
laboratoryjnych, 

b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej, 
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym 

NaOH 
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze 

cementowym 

 
 
nie mniej niŜ 1500 N 
nie mniej niŜ 1200 N 
 
nie mniej niŜ 600 N 
 
nie mniej niŜ 600 N 

8 WydłuŜenie względne (wzdłuŜ osnowy i wątku) dla 
próbek: 

e) przechowywanych w warunkach 
laboratoryjnych, 

f) przetrzymywanych w wodzie destylowanej, 
g) przetrzymywanych w roztworze wodnym 

NaOH 
h) przetrzymywanych w wodnym roztworze 

cementowym 

 
 
 
nie więcej niŜ 3,5% (przy sile 1500 N) 
nie więcej niŜ 3,5% (przy sile 1200 N) 
 
nie więcej niŜ 3,5% (przy sile 600 N) 
nie więcej niŜ 3,5% (przy sile 600 N) 

 
W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania są 
określane indywidualnie, w poszczególnych aprobatach technicznych. 
 
1.2.1.4. Masy i zaprawy tynkarskie 
 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej mogą być stosowane następujące masy i zaprawy 
tynkarskie: 
 
- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowanego polimeru, 

produkowana w postaci suchej mieszanki do zarabiania wodą na budowie, 



- masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego, w postaci gotowej do 
stosowania, 

- masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania, 
- masa tynkarska krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkła wodnego, w postaci gotowej do 

stosowania, 
 
Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskich przedstawiono w tabeli: 
 

Cecha Wymaganie 
1 2 

Postać ciekła masa gotowa do uŜycia lub sucha 
mieszanka do zarobienia z wodą 

Wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu 
Zawartość suchej substancji, % dla mas tynkarskich – róŜnica nie większa niŜ 

±5% od wartości podanej przez producenta 
Straty praŜenia róŜnica nie większa niŜ ±10% od wartości 

podanej przez producenta 
Konsystencja, cm 10±1 
Odporność na rysy, mm brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości 

zalecanej lub w grubości wynikającej z 
technologii nakładania 

Minimalna grubość warstwy wyprawy 1,5 mm 
 
Wyprawa tynkarska moŜe być wykonana z fakturą z zapraw tynkarskich typu: zacieranego, 
natryskowego, rapowanego, kornikowego lub gładkiego. 
W celu zmniejszenia skutków nagrzewania słonecznego, naleŜy ograniczyć zastosowanie odcieni 
barw do współczynnika odbicia rozproszonego > 0, 20. 
 
1.2.1.5. Elementy uzupełniające 
 
Do tych elementów naleŜą: łączniki mechaniczne, profile zakończające (listwy startowe), elementy 
zabezpieczenia krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne. 
Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów 
dopuszczających do stosowania, pozostałe elementy uzupełniające – nie. 
Materiał łącznika, typ (np. wbijany, wkręcany) i głębokość zakotwienia zaleŜą od rodzaju podłoŜa 
oraz rodzaju materiału izolacji cieplnej. 
Głębokość zakotwienia zaleŜy od rodzaju podłoŜa. 
Średnica talerzyków zaleŜy od rodzaju materiału izolacji cieplnej. 
Liczba łączników powinna wynikać z obliczeń statycznych; jest róŜna w róŜnych strefach ściany i 
zaleŜy od wysokości budynku. 
Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie 
alkaliów. RównieŜ elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny 
charakteryzować się takimi samymi cechami. 
 
1.2.1.6. Układ ociepleniowy 
 
NiezaleŜnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu 
SBO, cały układ ociepleniowy, złoŜony z elementów, teŜ musi spełniać wymagania gwarantujące 
skuteczność i trwałość ocieplenia. 
 
Wymagania techniczne układu ociepleniowego podano w tabeli: 
 
Lp. Cecha Wymagana wartość 
1 2 3 

1 Opór cieplny, (m²K)/W nie mniej niŜ 2 
2 Wodochłonność, g/m³, w badaniu na próbkach: 

- po 10 h zanurzenia w wodzie 
- po 24 h zanurzenia w wodzie 

 
nie więcej niŜ 600 
nie więcej niŜ 1000 

3 Mrozoodporność próbki po badaniu nie powinny wykazywać 
zmiany 



4 Odporność na starzenie próbki po badaniu nie powinny wykazywać 
zmian barwy wyprawy 

5 Przyczepność międzywarstwowa, kPa, w 
badaniu na próbkach: 

- w stanie powietrzno – suchym 
- poddanych cyklom mrozoodporności 

 
 
nie mniej niŜ 100 
nie mniej niŜ 100 

6 Funkcjonalność po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani 
zawilgocenie spodniej strony wyprawy 

7 Odporność na uderzenie, J, w badaniu na 
próbkach: 

- w stanie powietrzno – suchym, 
 
- poddanych cyklom starzeniowym 

 
 

 
 
nie mniej niŜ 1 (dla wypraw mineralnych) 
nie mniej niŜ 3 (dla wypraw pozostałych) 
nie mniej niŜ 1 (dla wypraw mineralnych) 
nie mniej niŜ 3 (dla wypraw pozostałych) 

8 Opór dyfuzyjny względny dla warstwy 
wierzchniej (warstwa zbrojona + wyprawa 
tynkarska), m 

nie więcej niŜ 2 

 
1.3. Technologia wykonywania robót ociepleniowych 
 
1.3.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Podstawą do rozpoczęcia robót jest spełnienie wymagań wynikających z ustawy „Prawo 
Budowlane” 
 
Aktualne przepisy w tym zakresie (po ostatnich zmianach z maja 2004 r.) nakładają na inwestora 
obowiązek: 
• zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego) właściwemu organowi (organy 

administracji architektoniczno – budowlanej) zamiaru wykonania docieplenia w przypadku, 
kiedy roboty te dotyczą: 

- ścian budynków o wysokości do 12 m 
- dachów budynków 
• uzyskania pozwolenia na budowę – w pozostałych przypadkach (budynki o wysokości 

powyŜej 12 m, obiekty budowlane nie będące budynkami). 
 
Zgłoszenie robót jest czynnością łatwiejszą nie wymagającą dołączania kompletnej dokumentacji 
technicznej. W zgłoszeniu naleŜy określić, zakres i sposób wykonywania robót (sprecyzować 
przyjęty system docieplenia, rodzaj zastosowanego materiału, podać wielkość współczynnika „U” 
dla ściany bądź dachu po dociepleniu – zgodny z obowiązującymi wymogami), określić termin 
rozpoczęcia robót (minimum 1 miesiąc po powiadomieniu urzędu). Do zgłoszenia naleŜy dołączyć 
oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, mapkę 
terenu działki z zaznaczonym budynkiem, oraz – zaleŜnie od stopnia skomplikowania 
przewidywanych robót dla konkretnego budynku i przyjętej technologii docieplenia – odpowiednie 
rysunki. 
 
UWAGI: 
 
1. W uzasadnionych przypadkach (np. budynek figurujący w rejestrze zabytków) urząd moŜe 

nałoŜyć – w drodze decyzji – obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. 
2. Roboty dociepleniowe prowadzone na podstawie zgłoszenia w urzędzie nie wymagają 

rejestrowania i prowadzenia dziennika budowy, ani powiadamiania organów nadzoru 
budowlanego o ich rozpoczęciu. 

 
Pozwolenie na budowę wymagane jest dla pozostałych przypadków robót dociepleniowych. Do 
wniosku o uzyskanie takiego pozwolenia naleŜy dołączyć – poza oświadczeniem inwestora o 
prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 4 egzemplarze kompletnego projektu 
budowlanego. 
 
UWAGI: 



 
Dokumentacja podlega sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno – budowlanej. W 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (bądź braków) organ nakłada postanowieniem 
obowiązek ich usunięcia w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie – decyzję o 
odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Autor dokumentacji winien na bieŜąco zasięgać 
informacji w urzędzie o ewentualnych uwagach i dokonać (o ile będzie taka potrzeba) 
wymaganych poprawek i uzupełnień. 
 
Roboty dociepleniowe moŜna rozpocząć dopiero po: 
- uzyskaniu decyzji (pozwolenia na budowę) i uprawomocnieniu się jej, 
- zarejestrowaniu dziennika budowy, złoŜeniu oświadczenia kierownika robót i (ewentualnie) 

inspektora nadzoru robót, 
- powiadomieniu organu nadzoru budowlanego (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego) o 

planowanym rozpoczęciu robót (minimum tydzień przed rozpoczęciem). 
 
Dokumentacja techniczna: 
 
Prawidłowo wykonana dokumentacja techniczna jest podstawą właściwego wykonania robót. 
Dokumentację tą tworzy: 
• projekt budowlany 
• projekt wykonawczy (roboczy) 
 
Projekt budowlany (załącznik do decyzji urzędowej pozwolenia - na budowę) 
 
Projekt ten powinien zawierać m. in.: 
• projekt zagospodarowania terenu działki (oznaczenie na mapie obiektu), 
• zwięzły opis techniczny obiektu, który będzie docieplany, 
• opis planowanych robót (wraz z podaniem charakterystyki projektowanego systemu, bądź 

technologii docieplenia), 
• obliczenia parametrów cieplno – wilgotnościowych (dla stanu istniejącego i projektowanego0, 

rysunki techniczne przyjętych rozwiązań, 
• wymagane odrębnymi przepisami opinie i uzgodnienia (np. rzeczoznawcy ds. p-poŜ.), 
• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Ilość rysunków i ich zakres zaleŜy indywidualnie od stopnia skomplikowania bryły 
architektonicznej i specyfiki obiektu, oraz przyjętej technologii robót – powinien o tym decydować 
autor projektu. 
 
Projekt wykonawczy (roboczy) 
 
Powinien być wykonywany kaŜdorazowo w przypadku docieplenia obiektów skomplikowanych, 
nietypowych (np. budynki zabytkowe, obiekty uŜyteczności publicznej), gdzie dokładne ukazanie 
szczegółów i detali dla wykonawcy jest podstawą prawidłowego wykonania robót. 
 
Projekt wykonawczy ocieplenia powinien zawierać m. in.: 
• obliczenia statyczne niezbędnej ilości łączników mechanicznych wraz z przyjętym schematem 

ich rozmieszczenia lub, uzasadnieniem ich pominięcia, 
• szczegółowe rysunki detali przedstawiające przyjęte rozwiązania (np. zakończenia krawędzi 

ocieplenia na elewacji, połączeń z innymi elementami budynku, w przypadku kontynuacji 
ocieplenia w strefie cokołowej lub pod ziemią bezwzględnie szczegół połączenia ocieplenia 
elewacji, cokołu i zakończenia ocieplenia pod ziemią), 

• określenie wymaganej odporności na uderzenie, 
• instrukcję wykonawczą (własną lub systemową), uzupełnioną o rozwiązania nietypowe, 
• aktualne atesty, aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów, 
 
Projekt wykonawczy powinien zawierać równieŜ konkretne (dla danego obiektu) wymogi w 
zakresie BHP i – w uzasadnionych przypadkach – instrukcje wykonawcze dla określonych 
fragmentów robót (kolejność wykonania poszczególnych czynności, wymagane zabezpieczenia 
itp.). 
 
 



W przypadku konieczności stosowania róŜnych zestawów wyrobów na jednym obiekcie (np. na 
części budynku izolacja ze styropianu, na części z wełny mineralnej), projekt powinien określać: 
- ich usytuowanie i sposób wzajemnego połączenia, 
- opisy technologiczne dla kaŜdego zestawu. 
 
Roboty ociepleniowe mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia 
uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. 
 
Inwestor (zarządca budynku) powinien Ŝądać od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu 
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta/kompletatora 
systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia – zgodnie z 
obowiązującymi aktualnie przepisami. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych. 
Roboty ociepleniowe naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i nie wy Ŝszej niŜ 
+25°C. (Chyba Ŝe aprobaty techniczne dla określonych systemów ociepleniowych dopuszczają 
inne warunki techniczne). 
 
Bezspoinowy system ocieplenia jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych: 
- „przez wyrób budowlany – naleŜy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 

przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową i 
mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 
Z podanej definicji wynika, Ŝe wyroby budowlane naleŜy stosować zgodnie z wydaną aprobatą. 
Jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to naleŜy 
bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw. Przypadki 
zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji 
producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania – w myśl 
art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny. 
 
Dokumentami dopuszczającymi bezpoinowy system ociepleń do obrotu są: 
- na rynku europejskim (w tym polskim – krajowym)  - Europejska Aprobata Techniczna 

udzielana w oparciu o ETAG 004 
- na rynku krajowym  - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie  
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury 
poniŜej 0°C w przeci ągu 24 godzin. 
 
1.3.2. Przygotowanie podłoŜa ściennego 
 
KaŜde płaskie, nośne podłoŜe, o odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej i równości, wolne 
od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym, nadaje się do 
wykonania systemu ociepleniowego. 
W szczególności nadają się następujące podłoŜa: 
- ściany monolityczne betonowe, 
- ściany z prefabrykowanych elementów betonowych i gazobetonowych, 
- ściany murowane nieotynkowane ( z cegły, bloczków gazobetonowych, pustaków 

betonowych, pustaków ceramicznych), 
- ściany otynkowane, 
- ściany pokryte powłokami malarskimi i pocienionymi tynkami. 
Mogą być ocieplane inne podłoŜa ścienne, takie jak: wykończone witromozaiką, fakturą grysową, 
płytkami ceramicznymi, drewnem i materiałami drewnopochodnymi, cegłą szkliwioną, 
wodoodporną płytą gipsowo – kartonową i innymi materiałami na podstawie indywidualnych 
aprobat technicznych dla określonych systemów. 



W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości 
podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości 
powierzchni, oraz czystości. 
Nie moŜna wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy 
materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się podłoŜa lub widocznych zmian 
destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne jest usunięcie tej warstwy. 
RównieŜ powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoŜa 
muszą być usunięte, np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą 
drucianych szczotek. 
W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca się ich czyszczenie przez 
zmycie wodą pod ciśnieniem. 
Oceny jakości podłoŜa powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do 
wytrzymałości  podłoŜa, naleŜy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie metodą pull off, 
uŜywając odpowiedniego urządzenia badawczego. 
Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urządzenia naleŜy 
wykonać próbę przyczepności. 
NaleŜy postąpić wtedy w sposób następujący: 
Powierzchnię podłoŜa oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłoŜem powłok malarskich, i 
tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm naleŜy przykleić w róŜnych 
miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi 
rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoŜa. 
Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. 
MoŜna przyjąć, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością jeŜeli podczas próby 
odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. 
W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej z podłoŜem warstwy. PodłoŜe zagruntować środkiem zwiększającym 
przyczepność. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć dodatkowe 
mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoŜa. 
W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się 
zbyt duŜą nierównością powierzchni, naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą. 
Przy nierównościach podłoŜa do 10 mm – naleŜy zastosować szpachlówkę systemową lub 
zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% (wag.) 
Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 20 mm – naleŜy zastosować takie samo rozwiązania jak 
wyŜej, ale wykonywać je w kilku warstwach. 
W przypadku nierówności powyŜej 20 mm, naleŜy zastosować naprawę przez naklejenie 
materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. 
W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego 
za pomocą łączników mechanicznych. 
W kaŜdym przypadku przygotowanie podłoŜa ściennego do robót ociepleniowych powinno być 
szczegółowo określone w opisie technicznym do projektu, w oparcie o instrukcję systemodawcy. 
Specjalnego potraktowania wymaga ściana wykonana w technologii wielkopłytowej. 
NiezaleŜnie od podanego powyŜej szerokiego zakresu prac sprawdzających, niezbędna jest takŜe 
dokładna ocena stanu wypełnienia połączeń międzypłytowych kitami plastycznymi „Olkit” lub 
„Polkit”. W przypadku złego stanu kitów (wybrzuszenia, spękania, wycieki) naleŜy je usunąć i 
pozostawić spoinę nie wypełnioną. 
JeŜeli natomiast stan wypełnienia jest prawidłowy, to kit moŜe pozostać w spoinach. Przy 
robotach ociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit nie moŜe się z nim bezpośrednio stykać. 
Styk musi być zabezpieczony warstwą zaprawy klejącej. Uniknie się w ten sposób 
niebezpieczeństwa rozmiękczającego oddziaływania składników kitu na styropian. 
 
1.3.3. Wykonywanie ocieplenia z zastosowaniem styropianu 
 
Przyklejanie płyt 
 
Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie 
powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuŜszy niŜ 7 dni; 
poŜółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi) – z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyŜowe. 
Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między róŜnymi 



materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać 
do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy 
następuje tzw. metodą „pasmowo – punktową”. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuŜ obwodu 
płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę naleŜy rozłoŜyć 
plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować 
co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być 
jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie dobrej przyczepności. W 
praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałoŜeniu masy 
klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeŜo 
przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. 
Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy 
startowej. 
Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe naleŜy tak przyklejać, aby styki między nimi nie 
pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą teŜ przebiegać w naroŜach 
otworów (np. okien), ani w rysach i pęknięciach w ścianie. 
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary miedzy nimi 
większe niŜ 2 mm wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a 
przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, naleŜy dokładnie wyrównać przez przetarcie 
papierem ściernym. 
 
Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
 
Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników powinien określać 
projekt techniczny. Projekt powinien podawać liczbę łączników, ich rozmieszczenie, z 
uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich długość i rodzaj, a takŜe numer 
dokumentu dopuszczającego do stosowania. 
Zaleca się stosowanie co najmniej 4÷5 łączników na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z 
rodzaju podłoŜa oraz grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w 
podłoŜu powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się takŜe, aby przy grubości styropianu 
powyŜej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. Zastosowanie łączników 
mechanicznych nie moŜe spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt 
styropianowych. 
Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od 
przyklejenia płyt. 
 
Wykonywanie warstwy zbrojonej 
 
Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych 
nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli 
przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno – letnim. W tym przypadku naleŜy dokonać bardzo 
starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
przyklejenie do podłoŜa i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie 
powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoŜa za pomocą 
łączników. 
Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 
Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę 
zbrojącą, stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. 
Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie moŜe w Ŝadnym 
przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach styropianowych. ZuŜycie masy klejącej do wykonania 
warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna 
być taka, aby układ ociepleniowy spełniał wszystkie podane wyŜej wymagania techniczne. 
Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie moŜe być magazynowana w warunkach bezpośredniego 
działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i 
– w konsekwencji – widoczną deformację w czasie przyklejenia siatki na ścianie. Szczególnie jest 
to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. 
Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, muszą one być 
mocowane pod warstwą zbrojoną. 
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki 



naroŜne z siatki, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na 
odległość co najmniej 10 cm. 
Na naroŜnikach otworów w elewacji (np. okien) naleŜy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki 
(ok. 20 x 30 cm). 
W części parterowej, a takŜe na cokołach (jeŜeli są ocieplane), naleŜy zastosować dwie warstwy 
siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 
 
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej 
 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojącej i nie później niŜ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Zaleca się 
unikać wykonywania wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyŜ przy duŜych powierzchniach 
nagrzewania mogą ujawniać się widoczne pęknięcia skurczowe. 
Masę tynkarską naleŜy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w 
kierunku świeŜo nałoŜonej warstwy. Bezpośrednio po nałoŜeniu, warstwę wyprawy naleŜy 
przeciągnąć pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej – w zaleŜności od 
tego, jaką ma się uzyskać fakturę. 
W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętą a świeŜo nakładaną masą 
tynkarską, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie 
wypraw. 
Proces schnięcia wypraw, niezaleŜnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody, oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury 
otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. 
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno – 
wilgotnościowej , wysychają z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często takŜe z 
białymi wykwitami – nalotami. 
Są to tzw. „wysolenia” (wykwity), które z punktu widzenia właściwości techniczno – uŜytkowych 
wypraw nie stanowią wady; z czasem zjawisko to zanika. Poszczególni systemodawcy mają 
opracowane sposoby likwidacji wykwitów. Najczęściej usuwa się je przez zmycie powierzchni 
rozcieńczonym kwasem nieorganicznym. 
W celu uniknięcia tego zjawiska moŜna wykonywać wyprawę mineralną bez pigmentu, a 
wykańczać powierzchnię farbą elewacyjną, mającą dokument dopuszczający do stosowania. 
KaŜdego rodzaju przejścia między róŜnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi z nimi 
elementami, budowlanymi jak: balustrady, parapety itd. Muszą być wykonane w sposób 
gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku naleŜy stosować 
m.in. róŜnego rodzaju taśmy uszczelniające typu rozpręŜnego. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane równieŜ w 
warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane m. in. profile dylatacyjne. 
 
1.3.4. Odbiór robót 

 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 
- przygotowanie podłoŜa ściennego, 
- zamocowanie płyt termoizolacyjnych, 
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych 
łącznie z obróbkami blacharskimi, naleŜy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół 
odbioru. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy ocenić następujące elementy ocieplenia: 
- równość powierzchni – według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych, 
- jednolitość faktury, 
- jednolitość koloru, 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją, 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 



Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz 
widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest 
zobowiązany do ich usunięcia. 
 
3. Trwałość systemu ociepleniowego 
 
Obecnie, po około 40 latach stosowania bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych z 
zastosowaniem styropianu jako materiału izolacji cieplnej, trwałość systemów ociepleniowych 
ocenia się na co najmniej 30 lat, pod warunkiem okresowych przeglądów i niezbędnych napraw 
wyprawy tynkarskiej. 
Oznacza to, Ŝe w tym okresie są spełnione warunki uŜytkowe systemu, dotyczące zachowania się 
wobec ognia, wymagań w odniesieniu do wodoszczelności, odporności na działanie zmiennej 
temperatury, stabilności w zakresie izolacji cieplnej, odporności na ruchy bryły budynku i 
odporności na działanie sił udarowych. Wymaganie 30 letniej trwałości nie dotyczy wyprawy 
tynkarskiej, która tak, jak typowe wykończenie ewlewacyjne, powinna być okresowo kontrolowana, 
naprawiana, a w przypadku wyraźnego uszkodzenia – poddawana renowacji przez nałoŜenie 
nowej warstwy tynkarskiej lub pomalowanie odpowiednią farbą elewacyjną. 
Warstwa wyprawy tynkarskiej jest najsłabszym elementem układu ociepleniowego. NaraŜona jest 
bowiem na działanie czynników atmosferycznych, czynników erozyjnych, kwaśnych opadów 
deszczowych oraz róŜnych przypadkowych sił uderzeniowych, szczególnie występujących w 
dolnych częściach budynku. Pod wpływem działania tych czynników powstają w warstwie 
tynkarskiej najpierw mikrorysy, potem mikrospękania, a następnie spękania, odpryski i odspajanie 
się od warstwy zbrojonej. Powstanie uszkodzeń w warstwie wyprawy tynkarskiej moŜe być 
początkiem uszkodzeń w następnych warstwach. Minimalną trwałość wyprawy tynkarskiej naleŜy 
określić na 5 lat. W tym czasie w warstwie tej nie powinny powstać, rysy, spękania i odpryski. 
Dopuszczalne są jedynie niewielkie zmiany w odcieniu barwy. 
Występowanie uszkodzeń w systemach ociepleniowych jest związane z błędami popełnianymi w 
fazie projektowania, wykonawstwa i uŜytkowania ocieplonych budynków. 
 
Błędy w projektowaniu moŜna pogrupować według poniŜszego zestawienia: 
 
- brak dokumentacji technicznej określającej wybór systemu ociepleniowego oraz technologii 

wykonania robót ociepleniowych, 
- wykonywanie dokumentacji do grupy budynków, a nie do określonego obiektu, 
- wykonywanie obliczeń izolacji cieplnej sposobem uproszczonym, bez uwzględnienia mostków 

cieplnych, 
- brak sprawdzania stanu wieszaków warstwy fakturowej w przypadku ścian z 

wielkowymiarowych elementów, 
- częste ograniczanie zakresu wykonywania ocieplenia jedynie do fragmentów budynku 

(głównie ściany szczytowej), 
- niewłaściwy dobór kolorystyki masy tynkarskiej z punktu widzenia m. In. trwałości barwy, 
- brak lub błędne projektowanie detali budowlanych. 

 
Błędy w wykonawstwie robót ociepleniowych 
 
Większość uszkodzeń w systemach ociepleniowych ścian wynika z błędów wykonawczych. 
NiezaleŜnie od zastosowanego systemu ociepleniowego i regionu kraju, spotykanymi błędami są: 
- stosowanie w robotach ociepleniowych materiałów, które nie były dopuszczone do 

powszechnego stosowania, 
- niekompetencja ekip wykonawczych, 
- słabe przygotowanie merytoryczne inwestorów i słuŜb nadzoru budowlanego, 
- pomijanie oczyszczenia ścian, a następnie zmycia ich wodą, 
- pocienianie warstwy klejącej, 
- mocowanie elementów wyposaŜenia budynku (np. skrzynki pocztowe, liczniki itp.) w warstwie 

izolacji cieplnej, 
- samowolne „udoskonalanie” receptury, 
- błędy przy nakładaniu masy klejącej – wykonawcy nakładają często zbyt mało placków z 

masy klejącej, pomijając nakładanie masy na krawędzie materiału termoizolacyjnego, 
- lekcewaŜenie konieczności wyrównującego szlifowania powierzchni płyt styropianowych, 



- dobór nieodpowiednich łączników tworzywowych do mocowania układu ociepleniowego, 
- pozostawienie szpar i kawern na stykach poszczególnych płyt, 
- niedostateczne zatapianie siatki zbrojącej w zaprawie klejącej, 
- wykonywanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zakładem, 
- zastosowanie tylko jednej warstwy tkaniny zbrojącej w strefie do pierwszej kondygnacji, 
- nieocieplanie ościeŜy okiennych i drzwiowych, 
- nieprzestrzeganie warunków temperaturowych w jakich naleŜy wykonywać prace związane z 

ociepleniem, 
- wykonywanie robót podczas opadów atmosferycznych, 
- błędy w osadzaniu rur spustowych, 
- brak wzmocnienia warstwy zbrojącej w naroŜach ościeŜnic, 
- pozostawianie nie zakończonych robót na okres zimy, 
- pozostawianie szczelin miedzy płytami materiału termoizolacyjnego lub wypełnianie styków 

zaprawą klejącą, 
- brak listwy startowej przy cokołach i naroŜy wzmacniających, 
- pozostawianie kitów plastycznych w spoinach między płytami. 

 
Błędy w uŜytkowaniu 
 
Błędy związane z uŜytkowaniem budynków rozpoczynają się od fazy odbioru robót 
docieplających, kiedy inwestor wraz z inspektorem nadzoru nie zwracają uwagi na jakość 
wykonania, a szczególnie wykończenia szczegółów. Niewłaściwe wykonanie tych elementów jest 
na ogół pierwszą fazą występowania uszkodzeń w stanie uŜytkowania. Powszechnym błędem 
zawsze jest brak przeglądu i konserwacji wyprawy elewacyjnej. Gdyby dokonywano napraw w 
początkowej fazie uszkodzenia, np. poprzez szpachlowanie pęknięć i ubytków, to nie 
następowałoby dalsze niszczenie. Do obowiązków uŜytkownika (nadzorcy) budynku powinno 
naleŜeć regularne przeprowadzanie robót remontowych, polegających na nałoŜeniu nowej 
wyprawy elewacyjnej lub farby nawierzchniowej. 
Wszelkie uszkodzenia i to zarówno w samej wyprawie elewacyjnej, jak i w układzie 
ociepleniowym, muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, w 
uzgodnieniu z systemodawcą technologii ociepleniowej. 
 
4. Normy i dokumenty związane: 
 

4.1. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie 
zbliŜenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych 

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

4.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. 

4.4. ETAG 004  - Wytyczne do Europejskich Aprobat technicznych – „ZłoŜone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” 

4.5. ZUAT 15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

4.6. ZUAT 15/V.01/2003 „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 
r. 

4.7. ZUAT 15/VIII.07/2003 „Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” – Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

4.8. ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń scian zewnętrznych” – DZ. 
Urz. WEC212 z 6.09.2002 r. 

4.9.  PN – EN  13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 

4.10.  
4.11. PN – EN ISO 6946:1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania. 



4.12. PN – 99/B – 20130 Płyty styropianowe (PS-E) 
4.13. PN – B – 02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
4.14. PN - 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
4.15. PN – 86/B – 01810: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Właściwości ochronne w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 
4.16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 

grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

4.17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 
kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego 
oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a takŜe 
wzorów kart audytu energetycznego. 

4.18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 
września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, a takŜe wzorów kart audytu energetycznego. 

4.19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. 07. 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

4.20. Instrukcja ITB nr 360: Badania i ocena betonowych płyt warswowych w 
budynkach mieszkalnych, ITB. Warszawa 1999. 

4.21. Instrukcja ITB nr 227: Wytyczne stosowania w budownictwie kitów trwale 
plastycznych jednoskładnikowych „Polkit B” i Olkit”. ITB. Warszawa, 1979 

4.22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 198 poz. 2011). 

4.23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

4.24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr 120 poz. 1126). 

4.25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r, Nr 130 poz. 
1386). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Wymagania Ogólne i część sanitarna 

na wykonanie i odbiór robót   

„Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach, pow. kłobucki, woj. śląskie” 

 

1.WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna - wymagania ogólne odnosi się do wymagań ogólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

„Termomodernizacji Szpitala Rejonowego w Krzepicach: 

1. Termomodernizacja zespołu budynków Szpitala  

2. Technologia kotłowni na paliwo stałe i instalacji kolektorów słonecznych  

3. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z przyłączem  

4. Wymiana poziomów instalacji ciepłej wody uŜytkowej  

5. Konstrukcje stalowe  

6. Instalacje elektryczne, odgromowe i AKPiA 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy oraz staje 

się załącznikiem do umowy na realizację robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem termomodernizacji zespołu budynków Szpitala, kotłowni na paliwo 

stałe i instalacji kolektorów słonecznych, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z 

przyłączem, wymiany poziomów instalacji ciepłej wody uŜytkowej, konstrukcji stalowych, 

instalacji elektrycznej, odgromowej i AKPiA. Opis i określenie zakresu rzeczowego do realizacji 

robót według projektów opracowanych przez  ZBI "Wachelka i Łyczba: Sp. j Częstochowa. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość zastosowanych 

materiałów i urządzeń, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

obowiązującymi normami, instrukcjami montaŜu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich 

producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
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2.1 Przekazanie terenu budowy 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w  

umowie na wykonanie robót. W dniu podpisania umowy: 

I. Zamawiający dostarczy Wykonawcy: 

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej w składzie: 

• projekt budowlany termomodernizacji wraz z kolorystyką zespołu budynków Szpitala 

• projekt budowlany kotłowni na paliwo stałe i instalacji kolektorów słonecznych, 

• projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem, 

• projekt budowlany wymianya poziomów instalacji ciepłej wody uŜytkowej,  

• projekt budowlany konstrukcji stalowe, 

• projekt budowlany instalacji elektrycznej, odgromowej i AKPiA.  

- pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy.  

II. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 

- oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w terenie, 

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

- oświadczenie kierownika budowy i robót dotyczące przejęcia przez niego obowiązku kierowania 

budową (robotami) wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o wpisie 

na listę członków  samorządu zawodowego. 

- plan BIOZ 

2.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa i ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w tych dokumentach będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

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

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaŜe Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zaleŜności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. W 

czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy   i    powierzonego    mienia.     

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca   obwieści  publicznie  przed   ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscu określonym przez 

Zamawiającego tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

oraz informacja w tym zakresie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączona w cenę 

kontraktową. W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód   

komunikacyjnych  oraz  wszelkie   urządzenia  pomocnicze,   sprzęt i materiały będzie składował w 

ustalonych miejscach i naleŜytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy. Po zakończeniu robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaŜe go Zamawiającemu.  

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania dla potrzeb budowy licznika wody i energii 

elektrycznej ( a w przypadku braku technicznej moŜliwości- uzgodnienia z uŜytkownikiem innego sposobu 

rozliczania zuŜycia mediów) oraz ponoszenia kosztów ich zuŜycia w okresie realizacji robót. 

 
2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

I.  Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku, 

II. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej a w szczególności: 

• Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U.02.42.372, 03.113.984), 

• Ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 01.62.627), 

• Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. 01.62.628), 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych z dnia 13 maja 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hasłu w środowisku (Dz.U.98.66.436) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29 listopada 2002 r. w warunków, jakie naleŜy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.02.212.1799), 

• Ustawę z dnia 11 października 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.02.115.1229) wraz z 
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późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych. (Dz.U.02.129.1108), 

• Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.96 (Dz.U.96.132.622),  

III.   Unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- moŜliwością powstania poŜaru  

Pokrycie     ewentualnych    kosztów     przyjęcia     odpadów    (na    wysypisko, zwałowisko); leŜy 

po stronie Wykonawcy. 

2.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez personel 

wykonawczy. 

  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997- Dz.U.1997r, 

nr 129, poz. 844) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 

401) . W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
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uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisanym protokole 

szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie. O 

prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa jakie naleŜy stosować w czasie 

trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących 

przebywać na  terenie prowadzenia robót albo w ich sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być 

wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych naleŜy umieścić znaki informujące o 

rodzaju zagroŜenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagroŜeń (siatki, bariery itp.)  

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązani przed 

rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

2.8.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót przez pełen okres trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i 

jego poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy 

osób trzecich pracujących na jego rachunek w zdeponowanym czasowo na terenie budowy (budynku) 

mieniu Zamawiającego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niŜ w 
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24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki dopuszczenia materiałów  
 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być zgodnie z dokumentacją projektową, 

kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną. Powinny mieć aktualny certyfikat 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną. Przy zakupie 

materiałów i urządzeń wykonawca zobowiązany jest Ŝądać od dostawców wymaganych certyfikatów, 

deklaracji, aprobat technicznych, atestów, paszportów oraz instrukcji obsługi. Dostarczone na miejsce 

budowy materiały, naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 

wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

Dopuszcza się zamianę podanej w projektach armatury i urządzeń, jeŜeli są one równowaŜne o nie 

gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. 

Oferent, który dokona kaŜdorazowej zmiany w ofercie w stosunku do dokumentacji projektowo-

przetargowej winien dołączyć jako kolejny załącznik do oferty: 

a) aprobatę techniczną lub inny dokument potwierdzający, Ŝe dany wyrób jest dopuszczony do stosowania 

na obrębie RP i UE  

b) potwierdzenie jednostki projektowej, która wykonała dokumentację projektową lub Zamawiającego, Ŝe 

przedstawione zamienniki odpowiadają parametrom urządzeń z dokumentacji projektowej. 

3.2. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom.  

 Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte 

i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. KaŜdy rodzaj robót, w których uŜywa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane na terenie budowy lub w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w 

zaleŜności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 

3.4. Materiały do budowy instalacji 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
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Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki, itp.) uŜyte 

przez Wykonawcę robót do zabudowy w obiekcie Szpitala Rejonowego w Krzepicach muszą 

spełniać odpowiednie normy oraz posiadać odpowiedni atest. 

 Do realizacji zamierzonej inwestycji w zakresie branŜy instalacji wewnętrznych naleŜy 

zastosować następujące najwaŜniejsze materiały: 

 

Technologia kotłowni na paliwo stałe i instalacja kolektorów słonecznych: istniejące kotły na 

paliwo stałe TILGNER typ GENERATOR KW-GR, naczynia wzbiorcze, , otulina poliuretanowa, 

pompy WILO, rury miedziane, rury stalowe, stacja zmiękczania wody, termometry, manometry, filtry, 

wymiennik płytowy HL2-70, zawory kulowe, bezpieczeństwa, odcinające, zwrotne, czujniki 

przylgowe, tuleje ochronne do rur miedzianych, kratki wentylacyjne, materiały pomocnicze. 

Kolektory słoneczne płaskie. Zastosowane kolektory słoneczne maja być wykonane zgodnie z : 

– PN-EN-12975-1:2004 

– PN-EN-12975-2:2002 

Parametry techniczne i uŜytkowe jakie maja posiadać zastosowane kolektory słoneczne płaskie: 

– sprawność optyczna absorbera kolektorów nie mniejsza niŜ 0,8206 potwierdzona Certyfikatem 

jakościowym wydanym przez niezaleŜną jednostkę certyfikująca, 

– współczynnik strat ciepła a1 nie większy niŜ 3,5182 ( W/m2K2) potwierdzony Certyfikatem 

jakościowym wydanym przez niezaleŜną jednostkę certyfikująca, 

– współczynnik strat ciepła a2  nie większy niŜ 0,0151 ( W/m2K2) potwierdzony Certyfikatem 

jakościowym wydanym przez niezaleŜną jednostkę certyfikująca, 

– kolektory muszą posiadać obudowę wykonaną z aluminium dodatkowo malowana proszkowo, 

– pokrycie zewnętrzne kolektora musi stanowić szkło solarne bezpieczne, 

– gwarancja producenta: 10 lat 

– minimalna łączna powierzchnia absorbera w instalacji kolektorów płaskich nie mniejsza niŜ 

100,75 m2, 

Kolektor słoneczny powinien posiadać absorber jako wysoko selektywną powłokę 

promieniowania słonecznego o parametrach nie gorszych niŜ: 

– współczynnik absorpcji słonecznej α = 95 %  +/- 2 

– współczynnik emisji termicznej ε = 5 %  +/- 2 

potwierdzonych Certyfikatem jakościowym wydanym przez niezaleŜną jednostkę certyfikująca. 

Posadowienie kolektorów słonecznych. Kolektory będą montowane na wykonanej według projektu 

konstrukcji wsporczej, na dachu budynku. Zaleca się ścisłą współpracę pomiędzy firmą instalacyjną 

a dostawcą kolektorów słonecznych przy wykonywaniu mocować konstrukcji wsporczych, stelaŜy i 

samych kolektorów na dachu budynku. Automatyka układu solarnego wg wytycznych 
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przedstawionych w projekcie branŜowym instalacji elektrycznej i AKPiA. 

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania wraz z przyłączem: grzejniki higieniczne 

stalowe płytowe PURMO P (zgodnie z Dz. U. Nr 116 naleŜy je montować zachowując następujące 

minimalne odległości montaŜowe: tył grzejnika nie bliŜej niŜ 10 cm od lica wykończonej ściany, 

spód grzejnika nie niŜej niŜ 10 cm od posadzki), zawory i głowice termostatyczne, zawory kulowe 

gwintowane, rury stalowe z uchwytami, rury osłonowe, rura polietylenowa, farba ftalowa do 

gruntowania, farba nawierzchniowa, drut stalowy ocynkowany, otulina poliuretanowa, materiały 

pomocnicze. 

 Instalacja ciepłej wody uŜytkowej: rury i kształtki polipropylenowe Fusiotherm PN 20 

Aquatherm, uchwyty do rurociągów, otuliny z pianki poliuretanowej, zawory Aquastrom T PLUS 

OVENTROP, materiały pomocnicze. 

4. SPRZĘT 

4.1. Wymagania ogólne 

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

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

zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zastosowany sprzęt musi gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i w terminie przewidzianym Umową. 

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

dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli    

przewiduje    się    moŜliwość    wariantowego    uŜycia    sprzętu    przy wykonywanych robotach, to 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru uzyska jego akceptację przed 

uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie moŜe być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące dotrzymania warunków 

Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.2.. Wymagania szczegółowe 

 
Roboty związane z „Termomodernizacją Szpitala rejonowego w Krzepicach” będą 

wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych: 

• Ŝuraw samochodowy 5-6 t i 4 t, 
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• spawarka elektryczna wirująca, 

• noŜyce gilotynowe mechaniczne i elektryczne do 13 mm, 

• koparka jednonaczyniowa,  

• spycharka gąsienicowa,  

• narzędzia do montaŜu ręcznego (śrubokręty, klucz płaskie, oczkowe, nasadkowe, młotki, 

wiertarki, wkrętarki, itp.) 

• specjalistyczne narzędzia wskazane lub będące w posiadaniu ekip montaŜowych. 

stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją lub inny, jeśli zostanie zatwierdzony przez 

inspektora Nadzoru. 

5. TRANSPORT  

5.1.. Wymagania ogólne 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

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

Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.1. Wymagania szczegółowe 

Do przewoŜenia materiałów na budowę będą stosowane następujące środki transportu: 

• ciągnik kołowy 37 kW 

• samochód dostawczy 0,9t 

• samochód skrzyniowy 5-10 t i do 5t 

• samochód wywrotka 

• przyczepa skrzyniowa 4,5t 

• samochód samowyładowawczy. 

W czasie transportu, załadunku i rozładunku elementów wyposaŜenia naleŜy zachować środki 

ostroŜności zapobiegające ich uszkodzeniu. Stosować środki transportu zgodne ze specyfikacją lub 

inne, jeśli zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji     

Projektowej, ST oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu  

spowodowanego przez Wykonawcę   w  wyznaczeniu   robót   zostaną, jeŜeli   wymagać   tego   

będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie robót lub ich 

wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST 

a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu   decyzji   Zamawiający   uwzględni   wyniki   

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonane nie później niŜ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca., chyba Ŝe strony postanowią inaczej i zostanie to 

potwierdzone zapisem do dziennika budowy. 

 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jakości 
 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Przed przejęciem terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania  

i przedłoŜenie Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości w którym przedstawi sposób 

realizacji zadania, moŜliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe 

wykonanie zadania. 

Program zapewnienia jakości robót powinien zawierać: 

� Terminy i sposób prowadzenia robót 

� Organizację ruchu na budowie 

� Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP) 

� Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 

� Wykaz środków transportu 

� Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 

� Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego 

� Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczonych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 

� Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 
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W zakresie jakości materiałów wykonawca ma obowiązek: 

� wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 

� przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości  

� określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 

� prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymanych materiałów 

� wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Jednostki miar.  

Jednostki miar będą określane w systemie metrycznym (SI). UŜywane jednostki wykazano poniŜej: 

Czas:                             sekunda               1s 

     minuta   1 min = 60s 

    godzina   1 h = 60 min = 3600 s 

    doba                                       1 d=24h = 86 000 s 

Długość:   metr    1 m 

milimetr   1 mm=0,001 m 

Powierzchnia  metr kwadratowy  1 m2 

Objętość  metr sześcienny  1 m3 

   1 litr     1 l =0,001 m3 

Masa   kilogram   1 kg 

   tona    1 t = 1000 kg  

Siła   niuton    1 N = 1 m kg/s2 

   kiloniuton   1 kN = 1000 N 

NapręŜenie      1 kN/m2 

       1 N/m2 

Ciśnienie  Pascal    1 Pa= 1 N/m2 

   milibar    1 mbar=102Pa 

Moc   wat    1W= 1m2kg/s3 

   kilowat   1kW= 1000 W 

Temperatura  stopień Celsjusza  1oC 

Normy: 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w Polsce jest 
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Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r i jej późniejsze nowelizacje (Dz.U. nr 89 z 1994r, poz. 

414 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dn. 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80/03 poz.718) 

Materiały instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonawstwem prac będzie 

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią 

inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona.  

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) 

róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 

atestacyjnymi: 

• certyfikat na Znak Bezpieczeństwa – na wrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa (oraz jednostki 

wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie 

wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po 

raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia i 

zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa  i oznaczania tym 

Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U ne 5 z 2000r poz.53) 

• certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

• deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności  z Polską Normą 

lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji 

zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz.728) 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 

mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 

stosowane według tradycyjnie uznanych sztuk budowlanych. Wyroby te dopuszczone są do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania 

oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 w sprawach 
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wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr99 z 1998, poz.637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania podlegają procedurom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998.  

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi 

danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały 

najwyŜszą jakość w swojej klasie. 

Przepisy przywołane 

Prawo budowlane: Ustawa z 7 lipca 1994 (tekst jedn.: Dz.U nr 106 z 2000r, poz.1126 z 

późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   9   listopada   1999r.   w   sprawie   wykazu   wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy 

mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia środowiska, 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania Znakiem oraz 

Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. 

nr 5 z 2000r, póz. 53) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. \\ spr. 

systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyre 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. 1998 nr 

113, póz. 728) 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 

U. Nr 107, póz. 679) 

Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   z    13.01.2000r.   w   sprawie   trybu   wydawani 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą ochronie 

lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzeń z krajów z którymi 

Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności k; deklaracji zgodności 

wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (DzU. Nr 5, poz. 58 z 2000r) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie 

wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających   istotnego   wpływu  na  spełnienie  wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad i sztuki 

budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  10  marca 2000  r. w sprawie trybu ce r t y f i k ac j i  

wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219) 

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. 
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(Dz. U. nr 43 z 2000r, póz. 489) 

Ustawa  o  badaniach  i certyfikacji z 3.04.1993  r, (Dz. U. Nr 5, póz.  250 z  199 późniejszymi 

zmianami 

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   27   sierpnia   2002   r.   w   sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowe; zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 

poz. 1256 z dnia 17 września 2002 r.) 

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi 

obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane: 

PN-ISO-7737; 1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotycząc); 

dokładności wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkom i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą  

zdolne   do   funkcjonowania   w   sposób   określony   w  warunkach   atmosferycznych i 

eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te 

będą się mieścić w następujących granicach: 

Temperatura   -30      do     +35 °C 

Wilgotność                                  0          do      95 % 

Ciśnienie atmosferyczne             850      do      1200mbar 

7.3 Badania i pomiary. 

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

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 

inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca 
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przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca będzie przeprowadzał 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie   koszty   związane   z   

organizowaniem    i   prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.4. Aprobaty techniczne materiałów 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, w przypadku 

wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną  w 

pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez  producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - waŜne legalizacje, mogą 

być badane w  dowolnym  czasie.   JeŜeli  zostanie   stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z ST, to 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8. DOKUMENTY 

8.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

robót. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Propozycje, uwagi i 

wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Zamawiającemu do 
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ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i ST, 

• Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• Przebieg robót,  trudności   i  przeszkody w  ich prowadzeniu,  okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• Uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

• Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań  z  podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót.  

W dokumentach budowy powinny się równieŜ znajdować: Pozwolenie na budowę, protokoły 

przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja 

wynikająca z realizacji umowy.  

8.2. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

do wglądu Inwestora.   

8.3. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzone są w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w „ślepym" kosztorysie. 

 

9. OBMIAR ROBÓT 

 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i ST w jednostkach ustalonych w ślepym kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po    

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany  

z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadał waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe   

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 
9.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe 

w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu 

• odbiorowi gwarancyjnemu 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego. 

 

10.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym dokonywanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Gotowość do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu a takŜe wymaganych prób szczelności i sprawdzeń instalacji sanitarnych 

zgłasza kierownik robót (budowy) wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  

jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonanie robót stwierdza się 

wpisem do Dziennika Budowy i protokolarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót. 

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

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 

10.3. Odbiór końcowy robót. 
  

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze 

stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O 

gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów  o których mowa w punkcie 11.4. 

 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną oraz ofertą przetargową 

Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub teŜ nie 

zakończenia pełnego zakresu robót Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

10.4. Dokumenty do odbioru końcowego. 
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 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową i powykonawczą, 

• specyfikację techniczną, 

• ofertę przetargową,  

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem wykonania jego zaleceń, 

• dziennik budowy i księga obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz przeprowadzonych badań i prób technicznych, 

• atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeŜeli 

tego wymagają) 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do  odbioru końcowego,  Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego  roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót  poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. Po wykonaniu wszystkich robót 

poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny. 

 

10.5. Odbiór  ostateczny. 
 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
10.6. Odbiór  gwarancyjny. 
  

 Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

zostanie określona w umowie. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym skalkulowanym na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych 

stanowiących integralną część projektu, jak równieŜ wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa 

kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
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technicznej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzanie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), koszty pośrednie w skład 

których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy), 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku 

VAT, 

• cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczne i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową, 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy: 

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów  

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szereg 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN-ISO- 7976-2         ' Tolerancje w budownictwie . Metody pomiaru budynku , 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy 
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Inne dokumenty: 

 [1]     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 4 późniejszymi 

zmianami). 

[2]     Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718) 

[3]     Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy mogących 

stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowiu, środowiska, podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 

podlegających obowiązkowi wystawiania p: producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, 

póz. 53) 

[4]     Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 19v w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie 

[5]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.05.08.1998r (I) Nr 107,poz. 

679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych. 

[6]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30. nr 163 z 

późniejszymi zmianami). 

[7]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowanych w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, póz. 

728) 

[8]     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą 

ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone 

z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności 

lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. 

U. Nr 5, póz. 58 z 2000r) 

[9]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, póz. 637) 

[10]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 

(Dz. U. z 2000r. nr 17, póz. 219) 

[ 11]   Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw /, 28 kwietniu: 2000r. 
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(Dz. U. nr 43 z 2000r, póz. 489) 

[12]   Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz, U. Nr 5, póz. 250 z 1993r. / 

późniejszymi zmianami 

[13]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienniki budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 póz. 953 z 2002 r. 

[14]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz.U. Nr 151 póz. 1256 z 2002 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I         
ODBIORU   ROBÓT

INWESTOR :        STAROSTWO  POWIATOWE  W  KᐐOBUCKU 

OBIEKT :  ZESPÓᐐ  BUDYNKÓW  SZPITALA  REJONOWEGO W  KRZEPICACH  
42-160  KRZEPICE , UL.SZKOLNA 1

 

SPORZ၀DZIᐐ :  MGR INឰ. PIOTR HIPER

DATA  :     10   2008 



ROBOTY  BUDOWLANE  WYMAGANIA  OGÓLNE  KOD  CPV 45000000

1. Przekazanie  terenu  budowy  

1.1  Zamawiajၐcy  , w  terminie  okreᖰlonym  w  dokumentach  umowy przekaៀe 
wykonawcy teren  budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi poda  lokalizacjᆐ i wspóᐠrzᆐdne  punktów  gᐠównych obiektu  oraz 
reperów , przekaៀe dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa  komplety  SST  
1.2  Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialnoᖰၰ  za  ochronᆐ  przekazanych  mu  
punktów pomiarowych do  chwili  koᑀcowego  odbioru  robót . uszkodzone  lub  
zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i utrwali   na  wᐠasny  koszt . 
Zabezpieczenie  terenu  budowy 
1.3  Wykonawca  jest  zobowiၐzany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  
trwania  realizacji  kontraktu  aៀ  do  zakoᑀczenia  i  odbioru  ostatecznego  robót 
1.4  Wykonawca  dostarczy , zainstaluje i bᆐdzie  utrzymywaၰ  tymczasowe  urzၐdzenia  
zabezpieczajၐce  , w  tym : ogrodzenia , porᆐcze , oᖰwietlenie , sygnaᐠy i  znaki  ostrze-
gawcze , dozorców , wszelkie  inne  ᖰrodki  niezbᆐdne  do  ochrony  robót ,  wygody  
spoᐠecznoᖰci  i  innych . 
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlegajၐ  odrᆐbnej  zapᐠacie  i  przyjmuje  
siᆐ  , ៀe jest  wᐠၐczony  w  cenᆐ  umownၐ 
1.5   Wykonawca  nie  moៀe  wykorzystywaၰ  bᐠᆐdów  lub  opuszczeᑀ  w  dokumentach 
kontraktowych , a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomiၰ Inspektora  
nadzoru , który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek  
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieៀnoᖰci  podane  na  rysunku  wielkoᖰci  
liczbowe  wymiarów  sၐ   waៀniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków .
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone   materiaᐠy  majၐ  byၰ  zgodne  z  
dokumentacjၐ  projektowၐ  i  SST 
1.6   Wielkoᖰci  okreᖰlone w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST bᆐdၐ  uwaៀane  za  
wartoᖰci  docelowe, od  których  dopuszczalne  sၐ  odchylenia  w  ramach  okreᖰlonego  
przedziaᐠu  tolerancji . 
Cechy  materiaᐠów  i  elementów  budowli  muszၐ  byၰ  jednorodne  i  wykazywaၰ   
zgodnoᖰၰ z  okreᖰlonymi  wymaganiami  , a rozrzuty  tych  cech  nie  mogၐ  przekraczaၰ  
dopuszczalnego  przedziaᐠu  tolerancji  . 
W  przypadku  , gdy  dostarczane  materiaᐠy lub  wykonane  roboty  nie  bᆐdၐ 
zgodne  z  dokumentacjၐ  projektowၐ lub SST i  majၐ  wpᐠyw  na niezadowalajၐcၐ  
jakoᖰၰ  elementu  budowli , to  takie  materiaᐠy zostanၐ  zastၐpione  innymi , a  
elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  wykonawcy .
1.7  Ochrona  ᖰrodowiska  w  czasie  wykonywania  robót  
Wykonawca  ma  obowiၐzek  znaၰ i stosowaၰ  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  
przepisy  dotyczၐce  ochrony  ᖰrodowiska  naturalnego 
W  okresie trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykoᑀczeniowych Wykonawca 
bᆐdzie :
a ) utrzymywaၰ  teren  budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojၐcej 
b)  podejmowaၰ  wszelkie  konieczne  kroki  majၐce  na  celu  stosowanie  siᆐ  do 
przepisów i  norm  dotyczၐcych  ochrony  ᖰrodowiska  na  terenie  i wokóᐠ  terenu  
budowy  oraz  bᆐdzie  unikaၰ  uszkodzeᑀ  lub  uciၐៀliwoᖰci  dla  osób  lub  wᐠasnoᖰci  



spoᐠecznej  , a wynikajၐcych  ze  skaៀenia , haᐠasu lub innych  przyczyn  powstaᐠych w  
nastᆐpstwie  jego  sposobu  dziaᐠania . 

1.8  Ochrona  przeciwpoៀarowa 
Wykonawca  bᆐdzie  przestrzegaၰ  przepisy  ochrony  przeciwpoៀarowej  
Wykonawca  bᆐdzie  utrzymywaၰ  sprawny  sprzᆐt przeciwpoៀarowy  , wymagany 
odpowiednimi przepisami , na  terenie   budowy 
Materiaᐠy  ᐠatwopalne bᆐdၐ  skᐠadowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  
przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostᆐpem  osób trzecich  
Wykonawca  bᆐdzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poៀarem  
wywoᐠanym  jako  rezultat  realizacji  albo  przez  personel  wykonawcy   

1.9  Bezpieczeᑀstwo  i  higiena  pracy 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  bᆐdzie przestrzegaၰ  przepisów   dotyczၐcych  
bezpieczeᑀstwa i  higieny  pracy . 
W  szczególnoᖰci  wykonawca  ma  obowiၐzek zadbaၰ  , aby  personel  nie  wykonywaᐠ  
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych , szkodliwych  dla  zdrowia  oraz   nie  
speᐠniajၐcych  odpowiednich  wymagaᑀ  sanitarnych . 
Wykonawca  zapewni  i  bᆐdzie  utrzymywaᐠ  wszelkie  urzၐdzenia  zabezpieczajၐce , 
socjalne  oraz  sprzᆐt i  odpowiedniၐ  odzieៀ  dla  ochrony   ៀycia  i  zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie 
Uznaje  siᆐ ,ៀe  wszelkie  koszty  zwiၐzane  z  wypeᐠnieniem  wymagaᑀ  okreᖰlonych  
powyៀej  nie  podlegajၐ odrᆐbnej  zapᐠacie  i  sၐ  uwzglᆐdnione  w  cenie  umownej . 

1.10  Wykonanie  robót 
1.11  Przed  rozpoczᆐciem  robót  wykonawca  opracuje : 
- projekt  zagospodarowania  placu  budowy , który  powinien  skᐠadaၰ  siᆐ  z  czᆐᖰci

opisowej  i  graficznej 
- plan  bezpieczeᑀstwa  i  ochrony zdrowia ( plan  BIOZ )  
- projekt  organizacji  budowy 
- projekt  technologii  i  organizacji  montaៀu  ( dla  elementów   konstrukcyjnych                

o  wiᆐkszych  gabarytach  lub  masie )
1.12  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoᖰၰ  za  peᐠnၐ obsᐠugᆐ  geodezyjnၐ  przy
wykonywaniu  wszystkich   elementów   robót  okreᖰlonych  w   dokumentacji 
projektowej  lub przekazanych  na  piᖰmie  przez  Inspektora  nadzoru

1.13  Nastᆐpstwa  jakiegokolwiek  bᐠᆐdu  spowodowanego  przez  Wykonawcᆐ  w 
wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostanၐ , jeᖰli  wymagaၰ  tego  bᆐdzie 
Inspektor  nadzoru , poprawione  przez  Wykonawcᆐ  na  wᐠasny  koszt . 
1.14  Do  obowiၐzków  wykonawcy  naleៀy opracowanie  i  przedstawienie  do  
zaakceptowania przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakoᖰci ( PZJ ) , w  
którym przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót  , moៀliwoᖰci   techniczne 
, kadrowe i  organizacyjne gwarantujၐce  wykonanie  robót zgodnie z  dokumentacjၐ  
projektowၐ  SST .
Program  zapewnienia   jakoᖰci  winien zawieraၰ : 
- organizacjᆐ  wykonania  robót , w  terminie  i  sposób prowadzenia  robót 
- organizacjᆐ  ruchu  na  budowie  wraz z  oznakowaniem  robót 
- plan  bezpieczeᑀstwa  i  ochrony  zdrowia 
- wykaz  zespoᐠów  roboczych , ich kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne 
- system  ( sposób  i  procedurᆐ  )  proponowanej kontroli i sterowania  jakoᖰciၐ   

wykonywanych  robót 
- wyposaៀenie  w  sprzᆐt i  urzၐdzenia  do  pomiarów  i  kontroli ( opis laboratorium  



wᐠasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza  zleciၰ prowadzenie badaᑀ )
- sposób oraz  formᆐ  gromadzenia  wyników badaᑀ laboratoryjnych , zapis   pomiarów , 
a   takៀe  wyciၐganych  wniosków  i   zastosowanych  korekt   w   procesie   techno-
logicznym , proponowany  sposób i  formᆐ  przekazywania  tych  informacji   
Inspektorowi  nadzoru 
- wykaz  maszyn  i  urzၐdzeᑀ  stosowanych  na  budowie  z ich  parametrami   

technicznymi  oraz  wyposaៀeniem  w  mechanizmy  do sterowania  i  urzၐdzenia  
pomiarowo – kontrolne   

- rodzaje  i  iloᖰၰ  ᖰrodków  transportu  oraz  urzၐdzeᑀ  do  magazynowania  i  zaᐠadunku  
materiaᐠów , spoiw  , lepiszczy  , kruszyw itp. 

- sposób  i  procedurᆐ  pomiarów  i  badaᑀ  ( rodzaj i  czᆐstotliwoᖰၰ , pobieranie  próbek , 
legalizacja  i  sprawdzanie  urzၐdzeᑀ itp. ) prowadzonych  podczas  dostaw  materiaᐠów 

, wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót 
1.15 Pobieranie  próbek 
Próbki  bᆐdၐ  pobierane  losowo . Zaleca  siᆐ  stosowanie  statycznych  metod  
pobierania   próbek , opartych na  zasadzie , ៀe  wszystkie  jednostkowe  elementy  
produkcji  mogၐ  byၰ z  jednakowym  prawdopodobieᑀstwem  wytypowane  do  badaᑀ . 
Inspektor  nadzoru bᆐdzie  mieၰ zapewnionၐ  moៀliwoᖰၰ  udziaᐠu w  pobieraniu  próbek . 
Na  zlecenie  inspektora  Nadzoru wykonawca  bᆐdzie  przeprowadzaၰ  dodatkowe  
badania tych  materiaᐠów , które budzၐ  wၐtpliwoᖰci co do  jakoᖰci , o  ile  
kwestionowane materiaᐠy  nie  zostanၐ  przez  Wykonawcᆐ  usuniᆐte  lub  ulepszone  z 
wᐠasnej  woli . koszty tych  dodatkowych badaᑀ  pokrywa  Zamawiajၐcy . 
Pojemniki  do  pobierania  próbek  bᆐdၐ  dostarczone  przez Wykonawcᆐ  i  
zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru . 
Próbki  dostarczone  przez Wykonawcᆐ  do  badaᑀ  bᆐdၐ odpowiednio  opisane  i 
oznakowane , w  sposób  zaakceptowany   przez  Inspektora  Nadzoru  .  
1.16 Badania  i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  bᆐdၐ  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm . 
W  przypadku  , gdy  normy  nie  obejmujၐ  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  
SST , stosowaၰ   moៀna  wytyczne  krajowe, albo  inne  procedury , zaakceptowane  
przez  Inspektora  Nadzoru . 
Przed  przystၐpieniem  do  pomiarów  lub  badaᑀ , Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
Nadzoru o  rodzaju , miejscu i  terminie  pomiaru lub badania . 
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania , Wykonawca  przedstawi  na  piᖰmie  ich  wyniki  
do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru . 
1.17 Raporty  z  badaᑀ 
Wykonawca  bᆐdzie  przekazywaၰ Inspektorowi  Nadzoru  kopie raportów z  wynikami  
badaᑀ  jak  najszybciej  , nie  póៀniej  jednak  niៀ  w  terminie okreᖰlonym  w   programie  
zapewnienia jakoᖰci . 
Wyniki  badaᑀ ( kopie ) bᆐdၐ  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru na  formularzach 
wedᐠug  dostarczonego  przez  niego  wzoru lub innych , przez  niego zaaprobowanych . 
1.18 Certyfikacje  i  deklaracje  
Inspektor  nadzoru moៀe  dopuᖰciၰ  do  uៀycia  tylko  te   wyroby  i  materiaᐠy , 
które : 
- posiadajၐ  certyfikat  na  znak  bezpieczeᑀstwa  wykazujၐcy ,ៀe  zapewniono  
zgodnoᖰၰ  z  kryteriami  technicznymi  okreᖰlonymi  na  podstawie  Polskich  
Norm , aprobat  technicznych 
- posiadajၐ   deklaracjᆐ  zgodnoᖰci  lub certyfikat  zgodnoᖰci  z : 
Polskၐ  Normၐ  lub  Aprobatၐ  technicznၐ , w  przypadku wyrobów , dla których 
nie  ustanowiono  Polskiej  Normy , jeៀeli  nie  sၐ  objᆐte certyfikacjၐ  okreᖰlonၐ w  
pkt. 1 i  które  speᐠniajၐ wymogi SST    



W  przypadku  materiaᐠów , dla  których ww, dokumenty   sၐ  wymagane  przez  SST , 
kaៀda ich  partia dostarczona do robót  bᆐdzie  posiadaၰ te  dokumenty , okreᖰlajၐce w  
sposób jednoznaczny  jej  cechy . 
Jakiekolwiek  materiaᐠy  , które nie  speᐠniajၐ  tych  wymagaᑀ  bᆐdၐ  odrzucone 
1.19 Dokumenty  budowy 
Dziennik  budowy 
Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem urzᆐdowym  obowiၐzujၐcym  
Zamawiajၐcego  i  Wykonawcᆐ  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  
budowy  do  koᑀca  okresu  gwarancyjnego . 
Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z § 45  ustawy  Prawo  Budowlane  
spoczywa  na  kierowniku  budowy 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  bᆐdၐ  dokonywane  na  bieៀၐco i  bᆐdၐ  dotyczyၰ 
przebiegu  robót , stanu  bezpieczeᑀstwa ludzi  i  mienia oraz  technicznej  strony  
budowy. 
Zapisy  bᆐdၐ  czytelne , dokonane trwale  , w  porzၐdku  chronologicznym , 
bezpoᖰrednio  jeden pod  drugim , bez  przerw . 
Zaᐠၐczone  do  dziennika  budowy  protokoᐠy  i  inne  dokumenty  bᆐdၐ  oznaczone  
kolejnym numerem zaᐠၐcznika i  opatrzone  datၐ  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  
Nadzoru .
Do  dziennika budowy  naleៀy  wpisywaၰ  w  szczególnoᖰci : 
- datᆐ przekazania   Wykonawcy terenu  budowy , 
- datᆐ przekazania  przez  Zamawiajၐcego  dokumentacji  projektowej 
- uzgodnienie  przez  Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia  jakoᖰci  i harmonio-
gramów  robót
- terminy  rozpoczᆐcia  i  zakoᑀczenia  poszczególnych  elementów  robót 
- przebieg  robót , trudnoᖰci i przeszkody  w  ich  prowadzeniu , okresy  i  przyczyny   

przerw   w  robotach 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora  Nadzoru 
- daty  zarzၐdzenia  wstrzymania  robót , z  podaniem  powodu , 
- zgᐠoszenia  i  daty  odbiorów robót zanikajၐcych  i  ulegajၐcych  zakryciu , czᆐᖰciowych   

i  ostatecznych  odbiorów  robót 
- wyjaᖰnienia , uwagi i propozycje  Wykonawcy 
- stan  pogody  i  temperaturᆐ  powietrza  w  okresie  wykonywania robót  podlegajၐcych  

ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  zwiၐzku  z  warunkami   klimatycznymi  
- zgodnoᖰၰ  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych z  ich  opisem  w  dokumentacji  

projektowej 
- dane  dotyczၐce  czynnoᖰci  geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych  przed  i  w  

trakcie wykonywania robót 
- dane  dotyczၐce   sposobu  wykonania  zabezpieczenia  robót 
- dane dotyczၐce  jakoᖰci  materiaᐠów , pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badaᑀ  z  podaniem  kto  je  przeprowadzaᐠ 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je  przeprowadzaᐠ 
- inne istotne  informacje o  przebiegu robót 
Propozycje , uwagi i wyjaᖰnienia  Wykonawcy  , wpisane  do  Dziennika  Budowy  bᆐdၐ   
przedᐠoៀone  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania siᆐ . 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje 
z  zaznaczeniem  ich  przyjᆐcia  lub  zajᆐciem  stanowiska 
Wpis projektanta  do  Dziennika  Budowy obliguje Inspektora  Nadzoru  do  
ustosunkowania  siᆐ . 
Projektant  nie jest  jednak stronၐ  umowy  i  nie  ma  uprawnieᑀ  do  wydania  poleceᑀ  
Wykonawcy  robót . 



1.20 Ksiၐៀka  obmiarów  

Ksiၐៀka  obmiarów  stanowi  dokumenty  pozwalajၐcy  na rozliczenie  faktycznego 
postᆐpu  kaៀdego  z  elementów  robót . Obmiary  wykonywanych  robót przeprowadza  
siᆐ  sukcesywnie  w  jednostkach  przyjᆐtych  w  kosztorysie  lub  w  SST 
Obmiaru  robót dokonuje  Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  
Nadzoru o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru , co  najmniej  na  3  dni  
przed  tym terminem   
Wyniki  obmiaru  bᆐdၐ wpisane  do  ksiၐៀki  obmiaru .    
Jakikolwiek  bᐠၐd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w  iloᖰci robót podanych w  
kosztorysie ofertowym lub  gdzie indziej  w SST nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiၐzku 
ukoᑀczenia  wszystkich  robót .
Bᐠᆐdne  dane  zostanၐ  poprawione  wg  ustaleᑀ  Inspektora  Nadzoru  na   piᖰmie . 

Obmiar gotowych  robót  bᆐdzie  przeprowadzony  z  czᆐstoᖰciၐ  wymaganၐ  do  celu  
miesiᆐcznej  pᐠatnoᖰci  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w innym  czasie  okreᖰlonym   w  
umowie .   

1.21 Roboty  budowlane  

Roboty  budowlane  bᆐdၐ  poddane   nastᆐpujၐcym odbiorom : 
- odbiorowi  robót  zanikajၐcych i  ulegajၐcych zakryciu 
- odbiorowi  przewodów  kominowych , instalacji i urzၐdzeᑀ technicznych 
- odbiorowi  czᆐᖰciowemu 
- odbiorowi ostatecznemu ( koᑀcowemu ) 
- odbiorowi  po  upᐠywie  okresu  rᆐkojmi 
- odbiorowi  po  upᐠywie gwarancji 
Dokumenty  do odbioru  ostatecznego  ( koᑀcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokóᐠ  odbioru  ostatecznego  robót , sporzၐdzony 
wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiajၐcego .
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca jest   zobowiၐzany  przygotowaၰ  nastᆐpujၐce  
dokumenty : 
- dokumentacjᆐ  powykonawczၐ tj. dokumentacjᆐ  budowy  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w  toku wykonania robót geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi 
- protokoᐠy  odbiorów  robót  ulegajၐcych  zakryciu  i  zanikajၐcych 
- protokoᐠy  odbiorów  czᆐᖰciowych 
- recepty  i  ustalenia  technologiczne 
- dzienniki  budowy  i  ksiၐzki  obmiarów ( oryginaᐠy ) 
- wyniki   pomiarów  kontrolnych  oraz  badaᑀ  i  oznaczeᑀ  laboratoryjnych , zgodnie  z 
SST  i  programem zapewnienia  jakoᖰci ( PZJ )
- deklaracje   zgodnoᖰci  lub  certyfikaty  zgodnoᖰci  wbudowanych  materiaᐠów , 
certyfikaty na  znak   bezpieczeᑀstwa zgodnie  z SST i  programem  zabezpieczenia 
jakoᖰci ( PZJ ) 
- geodezyjnၐ  inwentaryzacjᆐ  powykonawczၐ  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu 
 



2. ROBOTY   W   ZAKRESIE   PRZYGOTOWANIA   TERENU   POD   BUDOWᆀ  I 
ROBOTY   ZIEMNE  - KOD  CPV  45111200

2.1  Dokᐠadnoᖰၰ wyznaczenia  i  wykonania  wykopu 

Kontury  robót  ziemnych  pod  schody  naleៀy  wyznaczyၰ  przed  przystၐpieniem  do  
wykonania  robót  ziemnych 
Przy  wykonaniu  wykopów pod  schody i  krawᆐdzie  wykopów  powinny  byၰ  wytyczone  
na ᐠawach ciesielskich , umocowanych trwale poza  obszarem wykonywanych  robót  
ziemnych . Wytyczenie  zasadniczych  linii obrysu  schodów  powinno  byၰ  sprawdzone  
przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem  w  dzienniku  budowy . 
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno byၰ  wykonane  z  dokᐠadnoᖰciၐ do + / - 5 cm dla 
wyznaczenia  charakterystycznych punktów  zaᐠamania 
Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno byၰ  wiᆐksze  
niៀ  +/- 10 cm .Róៀnice  w  stosunku  do  projektowanych  rzᆐdnych  robót  ziemnych  nie  
moៀe przekroczyၰ  + 1 cm  i  - 3 cm .
Szerokoᖰၰ  wykopu  nie  moៀe  róៀniၰ  siᆐ  od  szerokoᖰci  projektowanej  o  wiᆐcej  niៀ 
+ / - 10  cm , a  krawᆐdzie  wykopu  nie  powinny mieၰ wyraៀnych  zaᐠamaᑀ  w  planie .
Pochylenie  skarp  nie  powinno  róៀniၰ  siᆐ od  projektowanego  o  wiᆐcej  niៀ  10 % jego 
wartoᖰci wyraៀonej tangensem kၐta . 
Maksymalna  gᐠᆐbokoᖰၰ  nierównoᖰci na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczaၰ   
10 cm  przy  pomiarze   ᐠatၐ   3 – metrowၐ .     

2.2 Odwodnienia  wykopów 

Technologia wykonania  wykopu  musi  umoៀliwiaၰ  jego prawidᐠowe odwodnienie w  
caᐠym okresie  trwania  robót  ziemnych .
W  czasie  robót  ziemnych  naleៀy  zachowaၰ  odpowiedni  spadek podᐠuៀny rowków 
odwadniajၐcych, umoៀliwiajၐcych  szybki odpᐠyw   wód z  wykopu . 
ថródᐠa  wody  odsᐠoniᆐte przy wykonywaniu wykopów , naleៀy ujၐၰ  w  rowy  lub  dreny . 
Wody  opadowe  i  gruntowe  naleៀy  odprowadziၰ  poza teren  pasa  robót ziemnych .

2.3 Badania do  odbioru  wykopu  fundamentowego   

- szerokoᖰၰ  wykopu  ziemnego nie  moៀe róៀniၰ  siᆐ  od  szerokoᖰci projektowanej  o  
wiᆐcej  niៀ + 10 cm 
- rzᆐdne  wykopu  ziemnego nie  mogၐ  róៀniၰ  siᆐ  od rzᆐdnych projektowanych o 
wiᆐcej niៀ – 3 cm lub + 1 cm
- pochylenie skarp  nie  moៀe róៀniၰ  siᆐ  od  pochylenia  projektowanego  o  wiᆐcej niៀ 
10 % wartoᖰci  pochylenia  wyraៀonego tangensem kၐta 
- nierównoᖰci  powierzchni  dna wykopu mierzone ᐠatၐ 3 – metrowၐ nie  mogၐ 
przekraczaၰ 3 cm 
- nierównoᖰci skarp , mierzone ᐠatၐ 3 – metrowၐ nie  mogၐ przekraczaၰ + 10 cm 

2.4 Sprzᆐt  do  robót  ziemnych 

Wykonawca  przystᆐpujၐcy  do  wykonania  robót   ziemnych   powinien  wykazaၰ  siᆐ 
moៀliwoᖰciၐ  korzystania  z  nastᆐpujၐcego  sprzᆐtu do : 
- odspajania  i  wydobywania gruntów ( narzᆐdzia  mechaniczne , mᐠoty pneumatyczne , 
zrywarki , koparki ,ᐠadowarki , wiertarki mechaniczne itp. 



- jednoczesnego  wydobywania i  przemieszczania  gruntów ( spycharki , zgarniarki , 
równiarki , urzၐdzenia  do  hydromechanizacji itp.) 
- transportu  mas  ziemnych ( samochody wywrotki, samochody  skrzyniowe, taᖰmociၐgi  
itp.) 
- sprzᆐtu  zagᆐszczajၐcego 

 
2.5  Urzၐdzenia  i  sprzᆐt  pomiarowy     

Wszystkie  urzၐdzenia  i  sprzᆐt  pomiarowy , stosowany w  czasie obmiaru robót 
zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru .
Urzၐdzenia  i sprzᆐt pomiarowy  zostanၐ dostarczone  przez  Wykonawcᆐ , jeៀeli  
urzၐdzenia  te  lub  sprzᆐt  wymagajၐ  badaᑀ atestujၐcych , to  Wykonawca  bᆐdzie 
posiadaၰ  waៀne  ᖰwiadectwa  legalizacji .
Wszystkie  urzၐdzenia  pomiarowe  bᆐdၐ   przez  Wykonawcᆐ  utrzymywane  w  dobrym  
stanie , w  caᐠym okresie  trwania  robót . 

3. BETONOWANIE  - KOD  CPV  45262300

Zasady   prowadzenia  robót   konstrukcji  betonowych  i  ៀelbetowych  dotyczၐcych 
wszystkich  czynnoᖰci  majၐcych  na  celu  wykonanie  robót  zwiၐzanych  z : 
- przygotowaniem  mieszanki  betonowej 
- wykonaniem deskowaᑀ wraz  z  usztywnieniem 
- ukᐠadaniem  i  zagᆐszczeniem  mieszanki  betonowej 
- pielᆐgnacjၐ  betonu 

 
3.1 Beton 

Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inៀynieryjnych  musi  speᐠniaၰ 
nastᆐpujၐce wymagania : 

- nasiၐkliwoᖰၰ – do 5 % badanie  wg  normy PN – B- 06250 
- mrozoodpornoᖰၰ – ubytek masy nie  wiᆐkszy  od 5 % , spadek wytrzymaᐠoᖰci  na  

ᖰciskanie nie  wiᆐkszy niៀ 20 % po  150  syklach  zamraៀania  i  odmraៀania ( F 150 ) , 
badanie wg  normy PN- B- 06250 

- wodoszczelnoᖰၰ  - wiᆐksza  od 0,8 MPa ( W8)
- wskaហnik wodno – cementowy ( w/c) – ma  byၰ  mniejszy od 0,5 
Skᐠadanki mieszanki betonowej powinien byၰ  ustalony zgodnie z  normၐ PN- B- 06250 
tak , aby  przy  najmniejszej  iloᖰci  wody zapewniၰ  szczelne uᐠoៀenie  mieszanki  w  
wyniku  zagᆐszczenia  przez  wibrowanie . 
Skᐠad  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  
wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru 
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego ustalany  doᖰwiadczalnie  
powinien   odpowiadaၰ  najmniejszej  jamistoᖰci .
Zawartoᖰၰ  piasku  w stosie  okruchowym powinna  byၰ  jak najmniejsza  i  jednoczeᖰnie 
zapewniၰ  niezbᆐdnၐ  urabialnoᖰၰ przy  zagᆐszczeniu przez  wibrowanie  oraz  nie  
powinna  byၰ  wiᆐksza  niៀ 42 % przy  kruszywie  grubym  do 16 m m .
Optymalnၐ  zawartoᖰၰ  piasku  w  miesznce  betonowej  ustala  siᆐ  nastᆐpujၐco ; 
- z  ustalonym  skᐠadem  kruszywa  grubego  wykonuje siᆐ  kilka ( 3- 5 ) mieszanek  
betonowych o  ustalonym teoretycznie stosunku w/c i  wymaganej  konsystencji   
zawierajၐcych  róៀnၐ, ale  nie  wiᆐkszၐ  od  dopuszczalnej  iloᖰၰ  piasku 



Zastosowany  w  tej  inwestycji  beton  to B -20 , betonowania  naleៀy  dokonywaၰ  w  
warunkach  powyៀej   - 5 C 

4. WYKONYWANIE  POKRYၠ DACHOWYCH  - KOD CPV 45260000

4.1. Rodzaj  materiaᐠu

Blacha  uៀyta  do wykonania  obróbek  obustronnie  cynkowana metodၐ ogniowၐ ,
pokryta powᐠokami  poliestrowymi  w  kolorze   wedᐠug  palety  RAL oraz  pokryta 
warstwၐ pasywacyjnၐ o  szerokoᖰci arkuszy 1185 mm , a  dᐠugoᖰၰ  od 860  - 7200 m m , 
blacharskich  powinna odpowiadaၰ  normom PN – 61/B-10245  i  PN -73/H – 92122. 

4.2. Transport  materiaᐠów 

Do  transportu  materiaᐠów i urzၐdzeᑀ stosowaၰ nastᆐpujၐce sprawne technicznie ᖰrodki 
transportu 
- samochód  skrzyniowy  o  ᐠadownoᖰci  5 – 10 ton
- samochód  dostawczy  o  ᐠadownoᖰci 0,9 ton 
- ciၐgnik  koᐠowy  z  przyczepၐ
Blachy  do  pokryၰ  dachowych mogၐ byၰ przewoៀone  dowolnymi  ᖰrodkami transportu 
Materiaᐠy  naleៀy ukᐠadaၰ  równomiernie na  caᐠej  powierzchni  ᐠadunkowej , obok  
siebie  i  zabezpieczyၰ  przed  moៀliwoᖰciၐ przesuwania  siᆐ  podczas  transportu 
Blachy  powinny byၰ  ukᐠadane w  pozycji  poziomej  wzdᐠuៀ  ᖰrodka  transportu 
Jeៀeli  dᐠugoᖰၰ  elementów  z  blachy  dachówkowej jest  wiᆐksza  niៀ dᐠugoᖰၰ  pojazdu , 
wielkoᖰၰ   nawisu  nie  moៀe przekroczyၰ  1 m 
Przy  i  zaᐠadunku  i  wyᐠadunku  oraz  przewozie  na  ᖰrodkach  transportowych naleៀy  
przestrzegaၰ przepisów  obowiၐzujၐcych  w  transporcie  drogowym  

4.3.   Obróbki  blacharskie 

Obróbki  blacharskie  powinny  byၰ  dostosowane  do  rodzaju  pokrycia , przy  gruboᖰci  
blachy  stalowej  i stalowej  ocynkowanej o  gruboᖰci od  0,5 m m do 0,6 m m moៀna  
wykonywaၰ  o  kaៀdej  porze  roku , lecz  w  temperaturze  nie  niៀszej  niៀ  od  -15 C .
Robót  nie  moៀna  wykonywaၰ  na  oblodzonych  podᐠoៀach  .
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  naleៀy  pamiᆐtaၰ  o  koniecznoᖰci 
zachowania dylatacji . 
Dylatacje konstrukcyjne  powinny  byၰ  zabezpieczone w  sposób  umoៀliwiajၐcy  
przeniesienie  ruchów   poziomych  i  pionowych  dachu w  taki  sposób , aby  
nastᆐpowaᐠ szybki  odpᐠyw  wody  z  obszaru  dylatacji .
Rynny  dachowe  i  elementy   wyposaៀenia  z  PCV –U powinny  odpowiadaၰ  
wymaganiom  w  PN – EN 607 : 1999 

4.4 Obmiar  robót 

Jednostkၐ  obmiarowၐ   robót  jest :
- dla  robót  - krycie  dachu  blachၐ  i  obróbki  blacharskie  - m2 pokrytej  powierzchni   z  
powierzchni  nie  potrၐca  siᆐ  urzၐdzeᑀ  obcych , jak  np. wywiewki  itp. ,o  ile  powierz-
chnia  ich  nie  przekracza  0,5 m 2
- dla  robót  - rynny  i  rury  spustowe – 1 m wykonanych  rynien  lub  rur  spustowych . 



4.5 Ogólne  wymagania  odbioru  robót  pokrywczych

Roboty   pokrywcze , jako  zanikajၐce  , wymagajၐ odbiorów  czᆐᖰciowych .
Badania w  czasie  odbioru  czᆐᖰciowego  naleៀy  przeprowadziၰ  dla  tych  robót , do  
których  dostᆐp  póៀniej  jest  niemoៀliwy  lub  utrudniony 
Odbiór  czᆐᖰciowy  powinien  obejmowaၰ sprawdzenie : 
- podkᐠadu 
- jakoᖰci  zastosowanych  materiaᐠów 
- dokᐠadnoᖰci  wykonania  pokrycia 
- dokᐠadnoᖰci  wykonania obróbek  blacharskich i  ich  poᐠၐczenia  z  pokryciem 
Dokonanie   odbioru  czᆐᖰciowego  powinno byၰ  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  
budowy .
Badania  koᑀcowe  pokrycia  naleៀy   przeprowadziၰ   po  zakoᑀczeniu  robót , po  
deszczu . 
Podstawᆐ  do  odbioru  robót  pokrywczych  stanowiၐ  nastᆐpujၐce  dokumenty : 
- dokumentacja  projektowa  i  dokumentacja  powykonawcza 
- dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzajၐcym  odbiór  czᆐᖰciowy  podᐠoៀa  oraz   

poszczególnych  warstw  lub  fragmentów  pokrycia 
- zapisy  dotyczၐce  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych  
materiaᐠów 
Odbiór  koᑀcowy  polega  na  dokᐠadnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  
obróbek  blacharskich i  poᐠၐczenia ich  z  urzၐdzeniami odwadniajၐcymi , a  takៀe  
wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeᑀ  eksploatacyjnych .  

5. TYNKOWANIE   - KOD  CPV  4541000

Tynki   cem –wap  kat  III , które ze wzglᆐdu na  miejsce  stosowania , rodzaj  podᐠoza  
rodzaj  zaprawy , liczbᆐ  warstw  i technikᆐ wykonania powinny  odpowiadaၰ  normie 
PN – 70/B-10100 p.3 „ Roboty  tynkowe „ 
Zaprawy  do wykonywania  tynków  zwykᐠych  powinny  odpowiadaၰ  wymaganiom 
normy PN – 90/B-14501 „ Zaprawy  budowlane  zwykᐠe”  lub aprobatom  technicznym .
Przygotowanie  zapraw  powinno byၰ  wykonane  mechanicznie , zaprawᆐ  naleៀy  
przygotowaၰ  w  takiej  iloᖰci , aby mogᐠa  byၰ  wbudowana   moៀliwie  szybko  po  jej  
przygotowaniu  ( maximum  3 godziny ) , do  przygotowania  zapraw tynkarskich  piasek  
rzeczny  lub kopalniany 
Cement do  zapraw  norma PN-B-19701;1997 „ cement  powszechnego  uៀytku  , za 
zgodၐ  inspektora  nadzoru  , moៀna stosowaၰ  cement z dodatkiem  popioᐠów  lotnych . 
Tynki  naleៀy  wykonaၰ  w  temperaturze  nie  niៀszej  niៀ + 5 C pod  warunkiem ,ៀe w  
ciၐgu  doby  nie  nastၐpi  spadek  poniៀej  0  C. 

6. ROBOTY  MALARSKIE   - KOD CPV  45442100 - 8 

6.1  . Warunki   przystၐpienia  do   robót  malarskich 

Do  wykonywania  robót  malarskich  moៀna  przystၐpiၰ  po  caᐠkowitym  zakoᑀczeniu  
poprzedzajၐcych  robót   budowlanych oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podᐠoៀy  pod  
malowanie  i  kontroli  materiaᐠów 
Wewnၐtrz  budynku  pierwsze  malowanie  ᖰcian  i sufitów  moៀna  wykonaၰ  po : 
- caᐠkowitym  ukoᑀczeniu  robót  instalacyjnych , tj.wodociၐgowych , kanalizacyjnych , 
centralnego ogrzewania , gazowych , elektrycznych , z  wyjၐtkiem zaᐠoៀenia  urzၐdzeᑀ  



sanitarnych ceramicznych i  metalowych lub  z  tworzyw  sztucznych ( biaᐠy  montaៀ ) 
oraz  armatury  oᖰwietleniowej  ( gniazdka , wyᐠၐczniki  itp. . ) 
- wykonaniu  podᐠoៀy  pod  pᐠytki  ceramiczne 
- caᐠkowitym  dopasowaniu i  wyregulowaniu stolarki , lecz  przed  oszkleniem okien  itp. 
, jeᖰli stolarka  nie  zostaᐠa  wykoᑀczona  fabrycznie 
Drugie  malowanie  moៀna  wykonaၰ  po  wykonaniu  tzw. biaᐠego  montaៀu   
6.2  . Warunki   prowadzenia   robót  malarskich 
Roboty  naleៀy  prowadziၰ  w temperaturze  ni  niៀszej  niៀ  + 5 C , z dodatkowym  
zastrzeៀeniem , ze  w  ciၐgu  doby  nie  nastၐpi  spadek  temperatury  poniៀej  0 C 
Przy  wykonywaniu  prac malarskich w pomieszczeniach  zamkniᆐtych  naleៀy  zapewniၰ  
odpowiedniၐ  wentylacjᆐ .
Roboty  malarskie  farbami , emaliami  lub lakierami  rozpuszczalnikowymi  naleៀy  
prowadziၰ  z  daleka od  otwartych  ហródeᐠ  ognia , narzᆐdzi oraz  silników  
powodujၐcych  iskrzenie  i  mogၐcych  byၰ  ហródᐠem  poៀaru .
Tynki  niemalowane  powinny  odpowiadaၰ wymaganiom normy PN – 70/B-10100 , 
wszelkie  uszkodzenia  tynków powinny  byၰ  usuniᆐte  przez  wypeᐠnienie  odpowiedniၐ  
zaprawၐ  i  zatarte  do  równej  powierzchni  . Powierzchnia  tynków  powinna  byၰ  
pozbawiona  zanieczyszczeᑀ  ( np.kurzu , tᐠuszczu , wykwitów ) 
Wilgotnoᖰၰ  powierzchni  tynków   nie  powinna  przekraczaၰ  4 % wilgotnoᖰci  podᐠoៀa w  
masie .
Prace  malarskie  naleៀy  prowadziၰ  zgodnie  z instrukcjၐ  producenta  farby , która  
powinna  zawieraၰ : 

- informacje  o  ewentualnym  ᖰrodku  gruntujၐcym  i  o przypadkach , kiedy  naleៀy  go  
stosowaၰ 
- sposób  przygotowania  farby  do  malowania 
- sposób  nakᐠadania farby , w  tym informacje  o  narzᆐdziach 
- krotnoᖰၰ  nakᐠadania  farby  oraz  jej  zuៀycie  na 1 m 2
- czas  miᆐdzy  nakᐠadaniem  kolejnych  warstw  
- zalecenia  odnoᖰnie   mycia  narzᆐdzi 
- zalecenia  w  zakresie BHP 

6.2 Wymagania  dotyczၐce  powᐠok  malarskich 

Wymagania  dotyczၐce  malowania   emulsyjnego :
- niezmywalne  przy  stosowaniu  ᖰrodków  myjၐcych  i  dezynfekujၐcych  , odporne  na   

tarcie  na  sucho  i  na  szorowanie  oraz  na  reemulgacjᆐ  
- bez  uszkodzeᑀ , przeᖰwitów podᐠoៀa, ᖰladów  pᆐdzla 
- bez  zᐠuszczeᑀ  , odstawania od  podᐠoៀa  oraz  widocznych  ᐠၐczeᑀ  i  poprawek 
- bez  grudek pigmentów i wypeᐠniaczy  ulegajၐcych  rozcieraniu 
 

Wymagania  dotyczၐce malowania  olejnego  :
- powᐠoka  powinna  mieၰ  jednolity  w  odcieniu  i  poᐠysku  wyglၐd  zgodny z  wzorcem  

producenta  i  dokumentacjၐ   projektowၐ 
- nie  mieၰ  ᖰladów  pᆐdzla  , smug , plam , zacieków , uszkodzeᑀ , pᆐcherzy  i  

zmarszczeᑀ
- dobrze  przylegaၰ  do  podᐠoៀa 
- mieၰ  odpornoᖰၰ  na  zarysowania  i  wycieranie
- mieၰ  odpornoᖰၰ  na  zmywanie  wodၐ  ze  ᖰrodkiem  myjၐcym 



6.3  Badanie  w  czasie  odbioru robót  

W  czasie  odbioru  robót  naleៀy  sprawdziၰ  czy  speᐠnione  sၐ  nastᆐpujၐce warunki : 
- jakoᖰci  zastosowanych  materiaᐠów  i  wyrobów 
- prawidᐠowoᖰci przygotowania  podᐠoៀa  
- jakoᖰci   powᐠok  malarskich 
Badania powᐠok  przy ich  odbiorze  naleៀy  przeprowadziၰ  nie  wczeᖰniej  niៀ  po  14  
dniach  od  zakoᑀczenia  ich  wykonania 
Badania  techniczne  naleៀy  przeprowadziၰ  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej    
+ 5 C i  przy  wilgotnoᖰci  wzglᆐdnej  powietrza  nie  przekraczajၐcej  65 %
Ocena  jakoᖰci  powᐠok  malarskich  obejmuje :
- sprawdzenie  wyglၐdu  zewnᆐtrznego 
- sprawdzenie  zgodnoᖰci  barwy  i  poᐠysku 
- sprawdzenie  odpornoᖰci  na  wycieranie 
- sprawdzenie  przyczepnoᖰci  powᐠoki 
- sprawdzenie odpornoᖰci  na  zmywanie 
Metoda  przeprowadzania  badaᑀ  powᐠok  malarskich  w  czasie  odbioru  robót : 
a) sprawdzenie  wyglၐdu  zewnᆐtrznego  - wizualnie , okiem  nieuzbrojonym w  ᖰwietle  

rozproszonym z  odlegᐠoᖰci okoᐠo 0,5 m
b) sprawdzenie  zgodnoᖰci  barwy  i  poᐠysku – przez  porównanie w  ᖰwietle  

rozproszonym barwy  i  poᐠysku wyschniᆐtej  powᐠoki  z  wzorcem  producenta 
c) sprawdzenie  odpornoᖰci  powᐠoki  na  wycieranie  - przez  lekkie ,kilkukrotne  

pocieranie  jej  powierzchni  weᐠnianၐ  lub  baweᐠnianၐ  szmatkၐ  w  kolorze  
kontrastowym  do  powᐠoki  . 
Powᐠokᆐ  naleៀy  uznaၰ  za  odpornၐ na  wycieranie , jeៀeli  na  szmatce nie  
wystၐpiᐠy  ᖰlady  farby 

d) sprawdzenie  odpornoᖰci na  zmywanie – przez  piᆐciokrotne  silne  potarcie  powᐠoki  
e) mokrၐ  namydlonၐ  szczotkၐ  z  twardej  szczeciny , a  nastᆐpnie  dokᐠadne  

spᐠukanie jej  wodၐ za  pomocၐ  miᆐkkiego pᆐdzla : powᐠokᆐ naleៀy uznaၰ  za  
odpornၐ  na  zmywanie , jeៀeli  piana  mydlana na  szczotce  nie  ulegnie  
zabarwieniu  oraz  jeៀeli  po  wyschniᆐciu  caᐠa  badana  powᐠoka  bᆐdzie  miaᐠa  
jednakowၐ  barwᆐ  i  nie  powstanၐ  przeᖰwity  podᐠoៀa. 

7. POKRYWANIE  PODᐐÓG  - KOD CPV  45430000

7.1 PODᐐOឰE 

Powierzchnia  podkᐠadu  powinna  byၰ  zatarta  na  ostro , bez  raków , pᆐkniᆐၰ i  
ubytków , czysta , pozbawiona  resztek  starych  wykᐠadzin i  odpylona , niedopusz-
czalne  sၐ  zabrudzenia  bitumami , farbami  i  ᖰrodkami  antyadhezyjnymi . 
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkᐠadu  od  pᐠaszczyzny  poziomej  nie  moៀe  
przekraczaၰ  5 m m na  caᐠej  dᐠugoᖰci  ᐠaty  kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m .
Dylatacje  powinny  byၰ  wykonane  w  miejscach  dylatacji   budynku , wokóᐠ  
fundamentów , szczegóᐠowe  informacje  o  ukᐠadzie  warstw  podᐠogowych , wielkoᖰci  i  
kierunkach  spadków  , miejsc  wykonania  dylatacji , osadzenia  wpustów  i innych 
elementów  zostaᐠy  podane  w  dokumentacji  projektowej  



7.2 Wykonanie  wykᐠadzin 

Przed  przystၐpieniem  do  zasadniczych  robót  wykᐠadzinowych  naleៀy  przygotowaၰ  
wszystkie niezbᆐdne  materiaᐠy , narzᆐdzia  i  sprzᆐt , posegregowaၰ pᐠytki  wedᐠug  
wymiarów  , gatunków i  odcieni  oraz  rozplanowaၰ  sposób  ukᐠadania  pᐠytek 
Poᐠoៀenie  pᐠytek  naleៀy  rozplanowaၰ  ich  wielkoᖰၰ  i  szerokoᖰၰ   spoin . 
Na  jednej  pᐠaszczyហnie  pᐠytki  powinny  byၰ  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  
powinny  mieၰ  jednakowၐ szerokoᖰၰ  wiᆐkszၐ  niៀ   poᐠowa  pᐠytki . 
Ukᐠadanie  pᐠytek  rozpoczyna  siᆐ  od  najbardziej  eksponowanego  naroៀnika  w  
pomieszczeniu lub  od  wyznaczonej  lini.
Kompozycja  klejၐcၐ  powinna  byၰ  naᐠoៀona  równomiernie  i  pokrywaၰ  caᐠၐ  
powierzchniᆐ podᐠoៀa . Kompozycjᆐ  klejၐcၐ  nakᐠada  siᆐ  na  podᐠoៀe  gᐠadkၐ  
krawᆐdziၐ  pacy  a  nastᆐpnie  przeczesuje  siᆐ  zᆐbatၐ  krawᆐdziၐ  ustawionၐ pod 
kၐtem  okoᐠo 50
Prawidᐠowo  dobrane  wielkoᖰci  zᆐbów  i  konsystencja  kompozycji  klejၐcej  sprawiajၐ  
, ze  kompozycja  nie  wypᐠywa  z  pod pᐠytek  i  pokrywa  minimum  65 %  powierzchni  
pᐠytki .
Powierzchnia  z  naᐠoៀonၐ  warstwၐ  kompozycji  klejၐcej  powinna  wynosiၰ  okoᐠo 1m2  
lub  pozwoliၰ  na  wykonanie  wykᐠadziny  w  ciၐgu okoᐠo  10 – 15  minut 
Gruboᖰၰ  warstwy  kompozycji  klejၐcej  zaleៀy  od  rodzaju  i równoᖰci  podᐠoៀa  oraz  
rodzaju  i  wielkoᖰci  pᐠytek  i  wynosi  ᖰrednio  okoᐠo 6 – 8 m m . 
Po  naᐠoៀeniu  kompozycji  klejၐcej  ukᐠada  siᆐ  pᐠytki  od  wyznaczonej lini  lub  
wybranego  naroៀnika
Nakᐠadajၐc  pierwsza  pᐠytkᆐ  naleៀy  jၐ  lekko  przesunၐၰ  po  podᐠoៀu ( okoᐠo 1 cm ) , 
ustawiၰ w  ៀadanej  pozycji  i  docisnၐၰ  dla  uzyskania  przyczepnoᖰci  kleju  do  pᐠytki .
Nastᆐpne  pᐠytki  naleៀy  doᐠoៀyၰ  do  sၐsiednich  , docisnၐၰ   i  mikroruchami odsunၐၰ  
na  szerokoᖰၰ  spoiny . 
Dla  uzyskania  jednakowej  wielkoᖰci  spoin  stosuje  siᆐ  wkᐠadki  ( krzyៀyki )  
dystansowe . które  po  stwardnieniu usuwa  siᆐ .
Po  uᐠoៀeniu  pᐠytek   na  podᐠodze  wykonuje  siᆐ cokoᐠy z  tych  samych  pᐠytek  co  
wykᐠadzinᆐ.
Do  spoinowania  pᐠytek  moៀna  przystၐpiၰ  nie  wczeᖰniej  niៀ  po  24  godzinach  od  
uᐠoៀenia  pᐠytek . Dokᐠadny  czas  powinien  byၰ  okreᖰlony  przez  producenta  w  
instrukcji  stosowania  zaprawy  klejowej . 
Spoinowania  wykonuje  siᆐ  rozprowadzajၐc  zaprawᆐ  do spoinowania ( zaprawᆐ  
fugowၐ ) po  powierzchni  wykᐠadziny  pacၐ  gumowၐ. 
Zaprawᆐ  naleៀy  dokᐠadnie  wcisnၐၰ  w  przestrzenie  miᆐdzy  pᐠytkami  ruchami  
prostopadᐠymi    i  ukoᖰnymi   do krawᆐdzi  pᐠytek .
Nadmiar  zaprawy  zbiera  siᆐ  z  powierzchni  pᐠytek  wilgotnၐ gၐbka . 
ᖠwieៀၐ  zaprawᆐ moៀna  dodatkowo  wygᐠadziၰ zaokrၐglonym narzᆐdziem  i uzyskaၰ  
wklᆐsᐠy  ksztaᐠt  spoiny . 
Pᐠaskie  spoiny  uzyskuje  siᆐ  poprzez  przetarcie  pacၐ  z  naklejonၐ gᐠadkၐ  gၐbkၐ. 
Jeៀeli  w  pomieszczeniach  wystᆐpuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotnoᖰၰ  
powietrza  naleៀy  zapobiec zbyt  szybkiemu wysychaniu spoin poprzez  lekkie  
zwilៀenie  ich wilgotnၐ  gၐbkၐ . 
Dla   podniesienia  jakoᖰci  wykᐠadziny  i zwiᆐkszenia  odpornoᖰci na  czynniki  
zewnᆐtrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogၐ  byၰ  powleczone  specjalnymi  preparatami  
impregnujၐcymi .   



7.3 Wymagania  i  tolerancje  wymiarowe  dotyczၐce  wykᐠadzin  

7.3.1 Prawidᐠowo  wykonana  wykᐠadzina  powinna speᐠniaၰ  nastᆐpujၐce   wymagania:
- caᐠa  powierzchnia  wykᐠadziny powinna  mieၰ  jednakowၐ  barwᆐ zgodnၐ  z  wzorcem 
(  nie dotyczy wykᐠadzin  dla  których  róៀnorodnoᖰၰ  barw  jest  zamierzona ) 
- caᐠa  powierzchnia  pod  pᐠytkami   powinna  byၰ  wypeᐠniona  klejem ( warunek wᐠaᖰci-
wej   przyczepnoᖰci ) tj . przy  lekkim  opukiwaniu  pᐠytki  nie powinny wydawaၰ  
gᐠuchego  odgᐠosu 
- gruboᖰၰ  warstwy  klejၐcej powinna  byၰ zgodna  z dokumentacjၐ  lub instrukcjၐ  
producenta  
- dopuszczalne   odchylenie   powierzchni  wykᐠadziny  od  pᐠaszczyzny poziomej  ( 
mierzone  ᐠatၐ  dᐠugoᖰci  2  m )  nie  powinno byၰ  wiᆐksze  niៀ  3 m m na  dᐠugoᖰci  ᐠaty  
i  nie  wiᆐksze  niៀ  5 mm na  caᐠej  dᐠugoᖰci  lub  szerokoᖰci  posadzki 
- spoiny  na  caᐠej  dᐠugoᖰci  i  szerokoᖰci  muszၐ  byၰ  wypeᐠnione  zaprawၐ  do  spoi-
nowania
- dopuszczalne  odchylenie  spoin  od lini  prostej  nie  powinno  wynosiၰ  wiᆐcej  niៀ       
2  mm   na   dᐠugoᖰci  1m – 3 m m na  caᐠej  dᐠugoᖰci  lub  szerokoᖰci  posadzki dla  
pᐠytek   gatunku  pierwszego  i  odpowiednio   3 m m  i   5 m m  dla  pᐠytek  gatunku 
drugiego  i  trzeciego 
- szczeliny  dylatacyjne  powinny  byၰ wypeᐠnione  caᐠkowicie  materiaᐠem  wskazanym  
w  projekcie 
- listwy  dylatacyjne  powinny  byၰ osadzone  zgodnie  z  dokumentacjၐ  i  instrukcjၐ  
producenta 

7.4.2  Prawidᐠowo  wykonana  okᐠadzina  powinna  speᐠniaၰ  nastᆐpujၐce  wymagania : 
- caᐠa  powierzchnia okᐠadziny powinna  mieၰ  jednakowၐ  barwᆐ  zgodnၐ   z  wzorcem    
(  nie  dotyczy  okᐠadzin  dla  których  róៀnorodnoᖰၰ  barw  jest  zamierzona ) 
- caᐠa   powierzchnia  pod  pᐠytkami  powinna   byၰ   wypeᐠniona   klejem  (  warunek  
wᐠaᖰciwej  przyczepnoᖰci 0 tj. przy  lekkim  opukiwaniu  pᐠytki  nie  powinny  wydawaၰ  
gᐠuchego  odgᐠosu 
- gruboᖰၰ  warstwy klejၐcej  powinna  byၰ  zgodna  z  dokumentacjၐ  lub  instrukcja  
producenta 
- dopuszczalne  odchylenie  krawᆐdzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  
powinno  przekraczaၰ  2 m m  na  dᐠugoᖰci 2 m 
- odchylenie  powierzchni  od  pᐠaszczyzny pionowej  nie powinno  przekraczaၰ 2 m m  
na  dᐠugoᖰci  2 m 
- odchylenie  powierzchni  od  pᐠaszczyzny  pionowej  nie  powinno przekraczaၰ  2 m m 
na  dᐠugoᖰci 2 m 
- spoiny  na  caᐠej  dᐠugoᖰci  i szerokoᖰci  powinny byၰ  wypeᐠnione  masၐ  do  spoino-
wania
- dopuszczalne  odchylenie spoin  od  lini  prostej nie powinno wynosiၰ  wiᆐcej  niៀ          
2 m m   na  dᐠugoᖰci  1 m i 3  m m na  dᐠugoᖰci  caᐠej  okᐠadziny 

- elementy  wykoᑀczeniowe  okᐠadzin  powinny  byၰ  osadzone  zgodnie  z dokumentacjၐ  
i instrukcjၐ  producenta . 
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