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1.    WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
WSTĘP 
  
1.Przedmiot opracowania  
 
Termomodernizacja z robotami towarzyszącymi budynku Środowiskowego 
Domu Samopomocy w m. Młodzianów, gmina Kawęczyn. 
Przedmiotem  opracowania jest usystematyzowanie zbiorów wymagań 
dotyczących: 
- zakresu i technologii wykonywania robót, 
- właściwości wyrobów budowlanych, 
- oceny prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót podczas 

prowadzenia robót termoizolacyjnych, posadzkowych i towarzyszących, 
- jakości materiałów, 
- pracy sprzętu, 
- transportu materiałów, 
- wykonania robót, 
- kontroli jakości robót, 
- obmiaru robót, 
- odbioru robót, 
- podstawy płatności zgodnie z warunkami umownymi. 
 
2. Zakres stosowania opracowania 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych może 
stanowić dokument przetargowy  oraz dokument odniesienia podczas realizacji i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonywaniem robót 
termomodernizacyjnych i robót towarzyszących. 
 
3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót 
związanych z:  
- uzupełnieniem obróbek blacharskich – rynny dachowe, rury spustowe, 
opierzenia z blachy krawędzi daszków nad wejściami, parapetów okiennych, 
drobne obróbki blacharskie,                                                                                                                                                     
- pokryciem daszków nad wejściami papą termozgrzewalną,  
- termoizolacja płytami styropianowymi ścian budynku zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu ociepleń, 
- ułożeniem opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej ograniczonej 
betonowymi obrzeżami trawnikowymi, 
- remontem schodów zewnętrznych, 
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- przebudowa napowietrznego przyłącza energetycznego do budynku Klubu. 
                                                                
4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność 
wykonania z dokumentacją techniczną oraz firmowymi wytycznymi producenta 
systemu ocieplenia, jak również z zasadami sztuki budowlanej i przepisami 
BHP i ochrony środowiska. Z uwagi na powyższe, roboty winny być 
wykonywane przez odpowiednio przeszkolone i wyspecjalizowane firmy 
posiadające świadectwa autoryzacji na wykonanie tego typu robót wydane przez 
producenta systemu. 
 

5. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz ceny jednostkowe zastosowane w 
kosztorysie ofertowym wykonawcy. 
 
6. Przepisy związane 
 
1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r.,- prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r. z 

póżniejszymi zmianami) 
 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 z 1964 r. z 

póżniejszymi zmianami). 
 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 

62 poz. 627) 
 
4. Ustawa  z dnia 6 marca 1981 r., - o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 

124 z 2001 r. poz. 1362). 
 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

Nr 12 z 1985 r.< z póżniejszymi zmianami) 
 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o Dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 

2001 r., z póżniejszymi zmianami). 
 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14  poz. 

60 z pózniejszymi zmianami) 
 
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 

1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 169 z 2003 r.) 
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 109 z 2004 r. ). 

 
10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  Nr 12  z 2003 
r. ).  

 
11.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 15 stycznia 2002 r., w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 8 z 2002 r.). 

 
12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).   
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                 2.   IZOLACJA  CIEPLNA   STROPODACHÓW  
                                       WENTYLOWANYCH 
                                   KOD CPV 45321000-3 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji termicznych  wentylowanych stropodachów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie izolacji  metodą pneumatyczną. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania 
Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 
 
Układanie izolacji termicznej   powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
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1.5.2. Warunki organizacyjne 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny 
się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane 
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 
 

2. MATERIAŁY  
 
 Zastosowane materiały. 
 
- materiał termoizolacyjny do wykonania robót termoizolacyjnych metodą  
  pneumatyczną. 
Zastosowany granulat powinien charakteryzować się: 

- postać – lużne włókna bez lepiszcza, 
- 82% włókien celulozy odzyskanych z makulatury, 18% uwodnione związki  
  boru, 
- gęstość pozorna – 32 kg/m³, 
- współczynnik przewodzenia ciepła ƛ= 0,039 W/mK, 
- klasa palności – trudnopalny nie rozprzestrzeniający ognia. 
- materiał ekologiczny, dyfuzyjny (oddycha), posiadać dobre właściwości  
  izolacji akustycznej. 

 
3. SPRZĘT. 
 
Roboty ociepleniowe granulatem izolacyjnym można wykonać tylko 
maszynowo na sucho przez wdmuchiwanie (agregat). 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE . 
 
Środki transportowe muszą zabezpieczać opakowania przed zawilgoceniem. 
Granulat izolacyjny opakowany jest w worki papierowe o zawartości 15 kg i 
gęstości pozornej około 150 kg/m³ 
Opakowania należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, 
na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram 
robót uwzględniający  wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne z granulatu powinny być wykonywane zgodnie z 
ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w 
zakresie przepisów BHP i p.poż. i  mogą być wykonane tylko przez 
licencjonowane firmy (wymóg Instytutu Techniki Budowlanej przedstawiony w 
Aprobacie Technicznej). 
 
5.1.1 Opis ogólny 
 
Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, 
w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów 
mokrych. Warstwa izolacji powinna być ciągła  i mieć stałą grubość, zgodną z 
projektem.  
Układanie izolacji metodą na sucho przez wdmuchiwanie nie wymaga 
paraizolacji. 
Należy bezwzględnie wykonać otwory wentylacyjne w ilościach określonych 
przez projekt budowlany. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI . 
 
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie: 
- atest PZH, aprobatę techniczną, wilgotność materiału, grubość ułożonej 
warstwy izolacyjnej, jakość wentylacji stropodachu. 

 
 

 
6. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową izolacji z granulatu jest                             m³ 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po wykonaniu warstwy ocieplającej 

 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone 
przez producenta oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. 
 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
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- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed 
opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy 
dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz cena jednostkowa, w którą wliczone 
są następujące czynności: 

 
- ułożenie izolacji  

     -    transport na plac budowy i na stanowisko robót, 
- likwidację i uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
 

• PN-B-02020           Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620             Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia  

                                            i klasyfikacja. 
• PN-B-02021             Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
• Aprobata techniczna ITB, Atest higieniczny PZH, Klasyfikacja ogniowa 

ITB. 
 
Dz.U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 
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                         3.   POKRYCIE  DASZKÓW  PAPĄ 
 
                                    KOD CPV   45321000-3 
 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokrycia  daszków  wraz z robotami towarzyszącymi. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 
- oczyszczenie i drobne naprawy istniejącego pokrycia z papy,, 
- wykonanie obróbek blacharskich,,  
- pokrycie daszków papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4. Wymogi formalne 
 
Wykonanie robót winno być zlecone firmie mającej właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
 
2. Materiały wchodzące w skład ocieplenia i robót towarzyszących 
 
- papy termozgrzewalne wierzchniego krycia. 
- blachy stalowe powlekane. 
 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewanych niezbędne 
są: 
- palnik gazowy jedno dyszowy z wężem, 
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- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwu dyszowy albo sześcio- dyszowy z wężem (w przypadku 

zgrzewania dużych powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan o wadze 11 albo 33 kg, 
- szpachelka 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką,  
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka 

rurka odpowiednio wygięta). 
 
4. Transport i magazynowanie 
 
4.1.  Transport 
 
Transport materiałów powinien odbywać się środkami transportowymi  
przystosowanymi do przewozu poszczególnych grup materiałów. Przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem i 
opadami atmosferycznymi podczas transportu. 
 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 
jednej warstwie , w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. 
Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
4.2. Magazynowanie 
Wszystkie materiały  powinny być składowane na twardym podłożu, ułożone na 
podkładach na wysokości co najmniej  20 cm nad podłożem. 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je 
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości 
co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
 
5.Wykonywanie robót 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
Połacie dachowe pokryte papą należy starannie oczyścić z brudu, usunąć 
pęcherze powstałe w pokryciu poprzez ich nacięcie w kształcie litery T, 
wysuszenie i podklejenie lepikiem na zimno. 
 
 
5.2. Obróbki blacharskie 
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Obróbki blacharskie należy wykonać starannie  z blachy stalowej zgodnie z 
projektem budowlanym..  
 
5.3. Pokrycie papą. 
 
Po wykonaniu wszystkich obróbek blacharskich i ułożeniu na sucho papy 
perforowanej,  należy przystąpić do położenia wierzchniej warstwy pokrycia 
używając papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 
- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
- +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
 
Nie należy prowadzić robót dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, 
jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze, 
 
Przy małych pochyleniach połaci dachowych do 10% papę należy układać 
pasami równoległymi do okapu( z uwagi na spowodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). 
 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z  dwóch końców do środka. 
 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 do 1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową 
rolką.Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ 
masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 
może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości  wypływ masy. 
Brak wypływu masy świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
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- podłużny 10 cm, 
- poprzeczny 12 do 15 cm. 
 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 
zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca żle 
zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. 
 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie tak aby (zarówno podłużne jak i poprzeczne ) nie pokrywały się. Aby 
uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie pod kątem 45°. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujące pracowników przy pracy na wysokości i na przepisy 
przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież 
roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na 
dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, 
pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w 
środki przeciw oparzeniom. 
 
6. Kontrola jako ści robót i materiałów 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Dostarczone na plac budowy materiały powinny być odebrane komisyjnie pod 
względem kompletności dostawy, zgodności z dokumentacją projektową oraz  z 
dokumentami odniesienia tj. aprobat technicznych, norm, deklaracji zgodności i 
instrukcjami producenta oraz czy nie uległy uszkodzeniu. 
 
6.2.Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego 
etapu robót i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji, oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
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Obmiar określa faktyczny zakres wykonanych robót oraz ustala rzeczywiste 
ilości wbudowanych materiałów i powinien być dokonany bezpośrednio na 
obiekcie w obecności inspektora nadzoru. 
 
Jednostkami obmiaru są: 
-  m²   -  obróbki blacharskie, pokrycia dachowe,          
 
8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
 Wskazane jest wykonywanie częściowych odbiorów po zakończeniu 
poszczególnych etapów: 
 
- przygotowanie podłoża,  
- ułożenie płyt styropianowych, 
- obróbki blacharskie 
- pokrycie papą. 
 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru oraz zapisane w dzienniku budowy. Po 
zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i 
sporządzić protokół odbioru. 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić: 
- równość powierzchni, 
- estetyka,  
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów i ich zgodność z 

dokumentacją projektową. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest obmiar wykonanych robót oraz ceny jednostkowe 
zastosowane w kosztorysie ofertowym wykonawcy. 
 
10. Przepisy związane 
 
Aprobaty techniczne ITB, 
Certyfikaty zgodności ITB 
Deklaracje zgodności i instrukcje producenta 
 
Normy 
 
 
PN-EN- 13707:2005(U)   Papa asfaltowa zgrzewalna 
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                                         Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-61/B-10245               Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej  
                                         i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy  
                                         odbiorze. 
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        4.    TERMOIZOLACJA ŚCIAN BUDYNKÓW 
                             KOD CPV 45321000-3 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.   Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych budynku. 
 
1.2.   Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji  robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie robót elewacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi normami oraz  normatywami technicznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
 

Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny 
się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane 
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Zastosowane materiały. 
 

Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 
- płyty styropianu, 
- kleje do styropianu, 
- siatka zbrojąca, 
- kołki z trzpieniem, 
- tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji. 

 
Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej 
przez producenta systemu.  
Wszelkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i 
dopuszczenia do stosowania. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla 
danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Płyty styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. 
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed 
uszkodzeniem. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na 
suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być 
zabezpieczone przed wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 
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5.WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1. Opis ogólny 
 
1. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez 
procesów mokrych. 
Płyty styropianu powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła  i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, 
płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 
wynosiło min. 3cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołki o trzpieniach plastikowych w 
ilości i w sposób określony w instrukcji technicznej producenta. 
Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2m. W przypadku 
większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. 
Do płyt ze styropianu przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w 
warstwie kleju. 
 
2. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć 
warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją producenta i starannie 
wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę 
zewnętrzną dekoracyjną tynku, zgodnie z instrukcją producenta. 
 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
W zakresie wykonanych tynków 
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 
(PN-B10100), a zwłaszcza: 

- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. Dla 5000m2 powierzchni + otwór 

na każde dalsze 1000m2). 
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie 
zgodnie z instrukcją producenta. 
3. Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – 
niedopuszczalne są następujące wady: 



 19 

- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoża. 

4. Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 

2mm i mniej niż 2 szt. Na łacie długości 2,00m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 

1,5mm na 1 m i mniej niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji, i 
mniej niż 30mm na wysokości całego budynku, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 
2mm na 1 m i 3mm na całej powierzchni między przegrodami (pilastry, 
narożniki, itp.). 

Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i 
potwierdzona odpowiednim protokołem. 
 
6. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej elewacji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po wykonaniu warstwy ocieplającej, 
- po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku, 
- po pomalowaniu tynku. 

 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone 
przez producenta oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

- równości, czystości i suchości podłoża, 
- tolerancji wymiarowych. 

 
Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
- właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 
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Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy 
dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są 
następujące czynności: 

- oczyszczenie i gruntowanie podłoża, 
- ułożenie izolacji z płyt, 
- mocowania płyt na klej i kołkami systemowymi, 
- przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego, 
- nałożenie warstw podkładu i tynku zewnętrznego z ewentualnym 

malowaniem farbami fasadowymi, 
- transport poziomy i pionowy materiałów, 
- likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy: 

• PN-B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i  
                            obliczenia. 
• PN-B-04620   Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i  
                             klasyfikacja.. 
• PN-B-02021   Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
• PN-B- 20132: 2004  Wyroby styropianowe. 
• Aprobaty techniczne ITB 
• Atesty Higieniczne P.Z.H. 
• Certyfikaty 
• Deklaracje zgodności. 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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        5.   POSADZKI Z PŁYTEK PODŁOGOWYCH 
                              KOD CPV 45431200-9 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek z płytek posadzkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy przy 
zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek z płytek podłogowych  
w budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania 
Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie posadzek z płytek podłogowych  winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-
10145). 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
 Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić 
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 

 
 
 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki  podłogowe. 
 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na 
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, 
odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską 
nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min.IV), antypoślizgowością, odpornością na 
uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków – mrozoodpornością. 
Należy zastosować płytki I gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin 
zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do 
fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością 
zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać 
odpowiednie atesty.  
   
3. SPRZĘT 
 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 
przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT  
 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. 
Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i 
mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów 
krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i 
przechowywać w temperaturze poniżej 5oC. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek podłogowych. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od 
wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5oC. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 
12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych 
elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym 
punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne: 

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
- w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o 

głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z 
założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez 
mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna 
mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z 
równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni 
podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w 
stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia 
z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w 
dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po 
ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej 
grubości podkładu. 
 
5.2.2. Układanie posadzek. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna 
wynosić 5- 35oC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być 
niższa niż 10oC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 
przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z 
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odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. 
Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu 
posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się 
nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej 
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 
posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin 
powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu 
zaprawy klejowej oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o 
jednolitej barwie. Po zmatowaniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 
wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć 
wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub 
specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek polega 
na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór 
nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi 
normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek. 

 
Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania posadzek 
należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
- jednolitość barwy, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowość płytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
Płytki podłogowe  powinny odznaczać się następującymi cechami: 

- nasiąkliwość nie większą niż 3%, 
- wytrzymałość na zginanie co najmniej 27N/mm2, 
- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
- ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
- odpornością termiczną, 
- mrozoodpornością. 
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Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

- długość i szerokość krawędzi  + 0,6%, 
- grubość płytek + 5%, 
- prostoliniowość krawędzi +  0,5%, 
- prostopadłość + 0,6%, 
- wypaczenia krawędzi + 0,5%. 

 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol 
producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane 
producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej 
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna 
charakteryzować się: 

- mrozoodpornością, 
- elastycznością, 
- odpornością na wilgoć, 
- przyczepnością ok. 1,1,MPa, 
- czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

- mrozoodpornością, 
- elastycznością, 
- odpornością na wilgoć, 
- czasem utwardzania do ok. 24h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz atest PZH. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Posadzki oblicza się w m2. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi 
być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT  
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Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających 
kolejności wykonywanych robót zanikających.  
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych 

odchyłek płaszczyzny podkładu: + 2mm/m i + 5mm na całej długości lub 
szerokości, 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – 

posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu 
zgodnym z projektem, 

- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max.3mm na długości 2 m łaty, 
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie 

może być większe niż  + 5mm na całej długości pomieszczenia, 
- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić 

max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
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- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego. 

 
Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są 
wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- przycięcie tynku, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 
- sortowanie płytek, 
- przycięcie i dopasowanie płytek, 
- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 
- wyrobienie załamań, 
- wypełnienie spoin, 
- oczyszczenie płytek, 
- umycie posadzki i cokolika, 
- uprzątnięcie miejsc pracy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 

• PN-EN87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 
                                     Definicje,  
                                     klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
• PN-EN 99:1993       Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości  

                                           wodnej. 
• PN-EN 100:1993   Płyty i płytki ceramiczne. Otrzymanie wytrzymałości 

na zginanie. 
• PN-EN 101:1994   Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości wg  
                                    skali Mohsa. 
• PN-EN 102:1993    Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe.  
                                     Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki  
                                     nieszkliwione. 
• PN-EN 103:1994   Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie cieplnej  
                                    rozszerzalności liniowej. 
• PN-EN 106:1993   Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie odporności  
                                    chemicznej. 
                                    Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 163:1994   Płyty i płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki  
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                                    odbioru. 
• PN-B-12032          Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
• PN-B-12035          Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
• PN-B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06251          Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500          Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
                                   wytrzymałościowych. 
• PN-B-06711          Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-06256          Beton odporny na ścieranie. 
 

 
Dz.U. nr 109/2004  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i  
                                ich usytuowanie. 
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                      NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE J 
                                         KOD  CPV  45233200-1 
 
WSTĘP 
 
1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót . 
 
2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie opaski wokół budynku, 
- wykonanie koryta w gruncie z rozrzuceniem ziemi po terenie, 
- wykonanie warstwy odsączającej  z piasku z ubiciem, 
- wykonanie podbudowy z betonu, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- ułożenie kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  
- uporządkowanie terenu. 
 
4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
6.  Kontrola jako ści robót i materiałów 
 
6.1.  Zastosowane materiały 
- piasek, cement, obrzeża chodnikowe, kostka brukowa szara grub. 6 cm. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów 
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Wszystkie materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz dokumentów odniesienia tj. aprobat technicznych, norm, 
deklaracji zgodności i instrukcji producenta. 
 
6.3.  Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości i wykonania odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego 
elementu opaski i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową, ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
Obmiar określa faktyczny zakres wykonanych robót oraz ustala rzeczywiste 
ilości wbudowanych materiałów i powinien być dokonany bezpośrednio na 
obiekcie e obecności Inspektora nadzoru. 
 
Jednostkami obmiaru są: 
 
- m²  -  wykonanie koryta, warstwy odsączające, podbudowa betonowa,  
               brukowanie. 
- mb -  obrzeża  trawnikowe, 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
 
Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru oraz zapisane w dzienniku budowy.  
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest obmiar wykonanych robót oraz ceny jednostkowe 
stosowane w kosztorysie ofertowym wykonawcy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy:  

• PN-B-11112:1996         Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  
                                            nawierzchni drogowych. 
• PN-B-11113:1996          Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  
                                             Nawierzchni  drogowych; piasek. 
• PN-B-19701:1997          Cement. Cement powszechnego użytku.  
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                                            Skład,  wymagania i ocena zgodności. 
• BN-88/6731-08              Cement. Transport i przechowywanie. 
• BN-80/6775-03/04         Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
                                             nawierzchni dróg, ulic, parkingów. 

                                                   Krawężniki i obrzeża. 

• PN-B-32250:19988        Materiały budowlane. Woda do betonów i 
                                             Zapraw. 
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                       ELEMENTY ŚLUSARSKIE  
                     KOD CPV   45421160-3; 
1.   WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zadaszenia nad tarasem i elementów ślusarki.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy przy 
zleceniu,  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie balustrad i konstrukcji zadaszenia nad tarasem.. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów ślusarki  
powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady i elementy zadaszenia winny być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej oraz dokumentów związanych. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z 
pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić 
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
1.5.3. Dokumentacja związana. 
Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót 
muszą być sporządzone rysunki warsztatowe balustrad i elementów 
zadaszenia. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Zastosowane materiały. 
Materiały do konstrukcji balustrad i elementów zadaszenia są kształtownikami 
zamkniętymi ze stali. Elementy ze stali powinny odpowiadać wymaganiom 
stawianym w PN-H-86020, określającej odporności stali na działanie czynników 
atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli 
i innych środowisk korozyjnych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla 
danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Transport i składowanie elementów ze stali powinny gwarantować 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane. 

 
5.2. Opis ogólny. 
       Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od 
wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub 
zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się 
kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod 
obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożoną prostopadle w najmniej 
korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
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Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe 
elementy ślusarskie mocuje się w trakcie betonowania lub nakłada na 
przygotowane miejsca. 
 
Konstrukcję zadaszenia należy mocować: 
- słupy z kształtowników zamkniętych mocować w betonie, 
- płatew przyścienna mocowana do ściany murowanej za pomocą 
metalowych kołków rozporowych, 
- płatew zewnętrzna mocowana do słupów za pomocą spawania, 
- krokwie oparte na płatwiach mocować za pomocą spawania, 
- łaty ułożone4 na krokwiach mocować za pomocą spawania, 
- pokrycie z blachy trapezowej powlekanej mocować do łat za pomocą 
wkrętów samogwintujących, 
- całość konstrukcji metalowej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI 
 

6.1. Stal. 
Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową balustrad i pochwytów stalowych jest kg/m,   pokrycie 
dachu blachą trapezową – m2, konstrukcja stalowa zadaszenia – tona. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 

- jakość użytych materiałów, 
- zachowanie pionu i poziomu, 
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- usytuowanie elementów zgodnie z projektem, 
- zamocowanie elementów do podłoża, 
- trwałość połączeń elementów, 
- trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy 
dołączyć wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione 
przez wykonawcę. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
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Roboty mające na celu wykonanie i montaż balustrad i konstrukcji zadaszenia 
płatne są  wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia 
odpowiednio: 

- zakup materiału, 
- transport do miejsca składowania na placu budowy, 
- wykucie gniazd lub bruzd,  
- osadzenie i zmontowanie elementów, 
- zabetonowanie gniazd i dołków fundamentowych pod słupki, 
- zabezpieczenie antykorozyjne, 
- uporządkowanie miejsca montażu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 

• PN-EN 10219-4:2000  Kształtowniki zamknięte do konstrukcji 
stalowych 

• PN-H-92325           Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
• Atesty, aprobata techniczna – Blacha trapezowa powlekana.                            

Dz.U. Nr 75/2002      Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać  
                                                                    budynki i ich   usytuowanie
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