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CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA  
  
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Biura Obsługi Klienta dla Cmentarza 
Komunalnego w Murckach”.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonania i odbioru 
robót związanych z :  
- tynkami cementowo – wapiennymi, izolacją pionową ze styropianu,  
- izolacją pionową z wełny szklanej,  
- montażem stolarki drzwiowej,   
- montażem ślusarki aluminiowej okiennej,   
- wylewką betonową,  
- posadzką z płytek gresowych,  
- malowaniem wewnętrznym,  
- licowania ścian płytkami,  
- robotami dekarskimi – pokrycie papą termozgrzewalną,  
- licowania elewacji cegłą klinkierową mocowanej za pomocą systemowych zamocowań,  
- wykończeniem elewacji w systemie lekko – mokrym,  
- wykonaniem obróbek blacharskich z blachy cynkowo – tytanowej.  

 
2. MATERIAŁY  

  
Ogólne wymagania dotyczące jakości, dopuszczeń i inne, dotyczące materiałów 
wykorzystanych przy wykonywaniu wszystkich zakresów robót, zostały określone w rozdziale 
pierwszym niniejszej specyfikacji.  

3. SPRZĘT I TRANSPORT  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu wykorzystanych przy wykonywaniu 
wszystkich zakresów robót, zostały określone w rozdziale pierwszym niniejszej specyfikacji. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i transportu dla zakresu 
robót .  

4. WYKONANIE ROBÓT  

  
4.1.  ROBOTY TYNKARSKIE – CPV 45410000-4 

 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną  tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych.  
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Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie                      
PN-70/B-10100 p.3,1,1 podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami  normy PN-70/B-10100 p.3,3,2.  
W zakresie tych robót wchodzą tynki wew. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach.  
  
MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm             
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
Piasek .  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, w szczególności : - nie zawierać domieszek organicznych  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm  
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty  odmiany 1 do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2  
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm  
Przygotowanie  zaprawy 
- zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”  
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie  
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.3 godzin do zaprawy tynkarskiej należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany  

- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według  normy 
PN-B-19701 „Cement powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niższa niż +5 st.C.  

- do zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować wapno  suchogaszonego lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które   

- powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę,  bez  grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników  zapraw należy dobierać 
doświadczalnie ,w zależności od wymaganej  marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  
SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
Wykonawca przystępujący do wykonania murów powinien wykazać się  możliwością  
korzystania  z następującego sprzętu:  
- mieszarki do zapraw  
- agregatu tynkarskiego  
- betoniarki wolnospadowej  
- pompy do zapraw  
- przenośnych zbiorników na wodę  
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TRANSPORT 
Transport   cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się  zgodnie z norma 
BN88/6731-08. Cement i wapno  suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem , 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi  środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Wapno  gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach  
stalowych.  
Kruszywa  można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Cegły, bloczki i pustaki powinny być przewożone i składowane na paletach.  
  
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wytyczne  
Tynkować należy przy temp. powyżej 5o C. Tynkowanie w niższych temp. może być 
wykonywane tylko wg wytycznych zawartych w „Wytycznych wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Świeżo kładziony tynk musi być chroniony 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysychaniem. Tynkowania nie można 
rozpocząć dopóki nie są wstawione okna.  
Przed przystąpieniem do prac tynkarskich parapety; okna, konstrukcje drewniane i metalowe  
należy zabezpieczyć. Ochrony nie wolno zdjąć dopóki nie zakończy się prac i nie zostaną  
odebrane.   
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do tynkowania powinny być dokładnie oczyszczone,  a 
ubytki uzupełnione. Powierzchnie nie powinny być przebarwione i zaplamione. Wykonawca 
przed tynkowaniem powinien sprawdzić czy na powierzchni ścian nie ma niezwiązanych części. 
Tynkowanie.  
Tynk naścienny powinien być gładki i równy, tynki wewnętrzne ścian cementowo- wapienne 
kat. IV. Przed założeniem nowych tynków niezbędne jest uporządkowanie przewodów 
instalacji; Powierzchnie przeznaczone do tynkowania powinny być oczyszczone i wcześniej 
nawilżone, marka  zaprawy  do  wykonania tynku  powinna być  dostosowana do rodzaju  i  
wytrzymałość podłoża  oraz  jego  charakteru  użytkowego, a w zależności  od  rodzaju  
zaprawy  odpowiadać  wymaganiom  właściwej  normy  przedmiotowej, przy czym w przypadku  
tynków  dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy  użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut  i gładź, 
powinna być niższa  niż  marka zaprawy  użytej na warstwę  poprzedzającą. Tynk  powinien  
być  na  całej  powierzchni  ściśle  powiązany  z podłożem, a przy  tynkach  wielowarstwowych  
również  poszczególne  warstwy  tynku  ściśle do siebie  przylegać  na  całej  powierzchni.  
Tynk  powinien  być  wykonywany  w temp. otoczenia nie niższej niż 5 °C  i  pod  warunkiem,  
że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  temperatury  poniżej  0 °C,   dopuszcza  się 
wykonywanie  robót  tynkowych w  temperaturze  niższej  tylko  przy zastosowaniu  
odpowiednich  środków  zabezpieczających  przewidzianych  w   wytycznych wykonywania  
robót  budowlanych  w  okresie  obniżonych temperatur.  
Świeże  tynki  powinny być zabezpieczone  przed gwałtownym wyschnięciem  przez  
zasłanianie  ich przed  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych, ochronę  przed  
wiatrem; w przypadku  prowadzenia  robót  tynkowych  w  okresie wysokich  temperatur  tynki  
powinny  być  w  okresie  wiązania zaprawy tj. w ciągu  około  1  tygodnia  zwilżane  wodą.  
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne 
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w 
ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami .  
Podstawą do odbioru  technicznego  tynków stanowią  następujące badania podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
- sprawdzenie zgodności  z  dokumentacja  techniczną  
- sprawdzenie materiałów  
- sprawdzenie podłoży  
- sprawdzenie przyczepności tynku do  podłoży  
- sprawdzenie mrozoodporności  tynków zewnętrznych  
- sprawdzenie  grubości tynku  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni  otynkowanych oraz wad i uszkodzeń  
   powierzchni  tynków  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania  powierzchni i krawędzi tynków  
- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach       

dylatacyjnych.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów 
w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2.   
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania Należy podłoże 
oczyścić i umyć woda.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki tynk można odebrać. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu.  
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CENA JEDNOSTKOWA  
Ceny jednostkowe za roboty tynkowe obejmują 1 m2 wykonania tynku :  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych tynków wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym                        a 
wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje                 po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
  
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500  
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i                              
wytrzymałościowych.  

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

PN-65/B-10101  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-73/6701-03  Organiczne pokrycia, powłoki i wyprawy elewacyjne.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-90/B-14501  Cement powszechnego użytku  

BN-72/8841-18  
Roboty  tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. 
Wymagania w  zakresie  wykonywania i  badania przy odbiorze.  

PN-EN 998:-1:2004  
Wymagania dotyczące zapraw do murów –część 1: zaprawa 
tynkarska  

PN-ISO-9000  
Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  

  
4.2. ROBOTY MALARSKIE – CPV 45442100-8  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich.  
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Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót malarskich farbami emulsyjnymi, 
reguluje norma PN-69/B-10280.  
Roboty  malarskie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z 
 dokumentacją  techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj 
podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy.  
  
MATERIAŁY 
Proponowane materiały i rodzaje farb podano w Dokumentacji Projektowej.  Farby 
budowlane gotowe  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne wytwarzane 
fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu  
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez IT  
  
SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.   
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  Należy  bezwzględnie  stosować  instrukcje  producentów 
 dotyczące temperatury przewożenia i przechowywania materiałów i farb.  
  
WYKONYWANIE ROBÓT 
Zasady ogólne 
a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma 

być położona powłoka malarska, tzn.  jej wyrównaniem lub wygładzeniem, 
zagruntowaniem (podłoża nasiąkliwe nie wymagają gruntowania) oraz ewentualnym 
uprzednim zafluatowaniem.  

b) roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż +5º C                        (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatur poniżej 0º C) i nie 
wyżej niż 22º C – z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są 
temperatury 12-18º C,   

c) w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynku 
podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię,  

d) na zewnątrz budynku nie należy wykonywać powłok malarskich w okresie zimowym, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h,  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

9  
  

e) podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,  

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujących i farb o właściwościach 
drażniących i toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP dotyczących 
używania ubrań i środków ochrony,  

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami 
rozpuszczalnikowymi,  

h) roboty farbami wodnymi – wykonywać zapewniając w pomieszczeniach dobrą wentylację.  
  
PODŁOŻA 
Powierzchnia betonu i żelbetu:  

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową 
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,  

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
Podłoża tynkowe:  

a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do 
tego celu zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla 
pozostałych podłoży – zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z 
wyprzedzeniem 14-dniowym),  

b) tynki zwykłe malowane uprzednio farbami wodnymi powinny być oczyszczone z 
łuszczącej się farby i ewentualnych wykwitów oraz odkurzone i wymyte wodą; po 
umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby i nie 
powinna być pokryta pyłem pozostałym po usuniętej powłoce malarskiej,  

c) tynki zwykłe malowane uprzednio farbami olejnymi powinny być oczyszczone z 
łuszczącej się farby, ewentualnie przeszpachlowane i przeszlifowane oraz  
odkurzone i odtłuszczone,  

  
Powłoki malarskie  
Zalecenia ogólne:  
Przy malowaniu natryskiem i wałkiem zużycie farb jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu 
pędzlem.  
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się używać farb o konsystencji handlowej.  
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 
pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy 
malowaniu ścian.  
Malowanie 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 
niewłaściwego jej transportu lub przechowywania, tj. w temperaturze niższej od +5º C), co ją 
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma mieć barwę ciemniejszą niż farba.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powie-trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych),  
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
– całkowitym ułożeniu posadzek,  
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie 
 powinny  być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
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Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.  
Gruntowanie.  
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3– 
5.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy 
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.  
Wykonywania powłok malarskich  
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków.  
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla.  
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru jest m2 ( metr kwadratowy ).   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie.  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów. Warunki szczegółowe.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów.  
BADANIA 
Zakres badań 
Badania obejmują:  

a) sprawdzenie podłoży,  
b) sprawdzenie podkładów,  
c) sprawdzenie powłok.  

Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie c) 
w trakcie odbioru końcowego.  
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

11  
  

Sprawdzenie podłoża obejmuje:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  
b) sprawdzenie jakości powierzchni.  
Sprawdzenie podkładów obejmuje:  
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni – dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej 

wodą,  
c) sprawdzenie wyschnięcia.  
Sprawdzenie powłok obejmuje:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja oraz sprawdzenie wg tab.2 PN-69/B-10280  
Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da 
wynik ujemny, całość odbieranych robót malarskich lub tylko ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami normy.  
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy 
należy:  
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu   doprowadzenia 
ich do zgodności z wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawić do ponownych badań, 
albo:  
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne 
wykonanie robót.  
        
ODBIÓR ROBÓT  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.  
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,  

• atesty użytych materiałów budowlanych,  
• Dziennik budowy,  
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.  

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
• przygotowania podłoża dla wykonania powłok,  
• zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok.  

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym winny być przedłożone następujące dokumenty:  

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
• protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu  
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CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują 1 m2 wykonania malowania : − robociznę 
bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
  
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

PN-69/B-10280     
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  
                                  wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja  

PN-C-81802:2002    Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  
PN-C-81914:2002    Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-72/C-81503        Wyroby lakierowane. Wstępne próby techniczne.  
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.  

PN-C 81911:1997  
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne  

  
4.3. WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ – CPV 45262321-7 
  
Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzki betonowej .  
  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
Beton zwykły – beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm³ , wykonany z cementu, wody                i 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.  
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Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Klasa 
betonu – symbol literowo-liczbowy ( np C30/37) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą beton jest w stanie pochłonąć do swojej 
masy w stanie suchym.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy których ubytek masy jest mniejszy niż 
2%.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-cyfrowy (np.W8) klasyfikujący dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody (w MPa) , działającego na próbki betonowe.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG– wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskania wyniku na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
  
MATERIAŁY 
Woda (PN-EN 1008:2004).  
Stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  
Piasek (PN-EN 13139:2003).  
Piasek powinien spełnia wymagania obowiązujące normy przedmiotowej, a w szczególności:   
- nie zawiera domieszek organicznych   
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek   
Średnioziarnisty 0,5-1,000 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Cement (PN-EN 191-1:2002).  
Rodzaje cementu.  
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania 
 zawarte                        w  PN-EN-197-1:2002 ( wraz z późniejszymi zmianami A1 i A3). 
Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki :  
- dla betonu klasy C25/30 – klasa cementu 32,5 R  
- dla betonu klasy C30/37, C35/45 i C40/C50 – klasa cementu 42,5 R -  dla betonu klasy 

C45/55 i większej – klasa cementu 52,2 R  
  
Świadectwo jakości cementu  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz                  z 
wynikami badań.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
  
Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 
do 7:1996 (wraz z późniejszymi zmianami), a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701. Zakres 
badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
– można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych.  
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Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, cement powinien podlegać  
następującym badaniom:   
- oznaczenie wytrzymałości          wg PN-EN 196-1: 2006 
- analiza chemiczna cementu           wg PN-EN 196-2:2006 
- oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości           wg PN-EN 196-3+A1  
- badanie pucolanowości cementów pucolanowych   wg PN-EN 196-5:2006 
- oznaczenie stopnia zmielenia          wg PN-EN 196-6:1997 
Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania:  
a) przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata:  
- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego:  
· początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min.     
· koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin.    
- dla cementu portlandzkiego szybko 

twardniejącego: ·początek wiązania najwcześniej po upływie 
45 min. ·koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin.  

b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości:  
·wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm.  
·wg próby na plackach – normalna.  
c) dla cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących:  
 -  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie (nie dopuszcza się występowania cemencie, większej niż 20% 
ciężaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm).  
W wypadku gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu.  
Magazynowanie i okres składowania  
Dla cementu pakowanego (workowanego):  
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach). Dla cementu luzem:  

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
przeznaczone do kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczania oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych winny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania:  
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w             

składach zamkniętych.  
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
Mieszanka betonowa 
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej.   
Mieszanka betonowa powinna być produkowana w oparciu o recepturę laboratoryjną 
opracowaną przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zlecić 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
Mieszanka betonowa musi odpowiadać normą  PN-EN 206-1:2003 + A1:2005.  
  
SPRZĘT 
Roboty mają być wykonywane mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.  
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
Środki do transportu betonu:  
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

„gruszkami”).  
- Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.  

Czas transportu i wbudowania  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min przy temperaturze +15º C  
- 70 min przy temperaturze +20º C - 30 min przy temperaturze +30º C.  
  
WYKONANIE ROBÓT 
Zasady ogólne. 
Podkład betonowy (posadzka) powinien by wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu.  
Podłoże, na którym wykonuje się podkłady z warstwy wyrównawczej, powinno by wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
W podkładzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji całego budynku przy fundamentach maszyn, wzdłuż osi 
słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się 
obciążeniach.  
Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w 
posadzce powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe w odległościach, nie 
przekraczających wartości podanych w tablicy.  
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

16  
  

  
  
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny być 
wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji.  
Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 
materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 
3 dni nie powinna by niższa niż 5 °C.   
Beton należy układać, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, 
z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania, z równoczesnym wyrównaniem 
i zatarciem.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem.  
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskanie powierzchni wodą.  
Warstwę wyrównawczą   należy wzmocnić przez ułożenie zbrojenia z siatki stalowej Ø 4,5 mm 
20x20 cm.  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne 
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być dokonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producentów wybranych materiałów.  
Warunki szczegółowe  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producent a 
materiałów.  
Badania  
Badania materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.  
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Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  
- prawidłowości wykonania 

powierzchni,  
- prostoliniowości spoin,  
Opis badań  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni   
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, dowolnym miejscu. 
Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm .  
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub wymaganego projektem spadku należy przeprowadzać 
łatą i poziomnicą.  
Ocena wyników badań  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną warstwę wyrównawczą 
należy uznać za zgodna z wymaganiami normy.   
  
JEDNOSTKA OBMIARU  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru jest m2 ( metr kwadratowy ). Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych 
murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów słupów, pilastrów itp. 
większych od 1 m2.  
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie.  
  
ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu są 
następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, - atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań - protokoły robót 
zanikających i ulegających zakryciu.  
  
CENA JEDNOSTKOWA  
Ceny jednostkowe za posadzkę betonową obejmują 1 m2 wykonania poasadzki :  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
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Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, oświetlenie tymczasowe, 
pielęgnacja wykonanej posadzki, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI.  
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  

  
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
  

PN-EN 197-1  
Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 
cementów powszechnego użytku.  

PN-B-19707  
Cement. cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności.  

PN-EN 197-4  
Cement. Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów hutniczych o niskiej wytrzymałości 
wczesnej.  

PN-EN 13813:2003    
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.      
Materiały. Właściwości i wymagania.  

PN-62/B-10144     
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania   
techniczne przy odbiorze.  

  
  
4.4.  POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH –  KOD CPV 45431000-7  
  
Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie okładzin z płytek ceramicznych .  
  
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych 
reguluje norma PN-63/B-10145 oraz okładzin płytek – norma PN-75/B-10121. Posadzki i 
okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacja techniczną uwzględniającą wymagania norm.   
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MATERIAŁY  
Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej.   
Płytki – Do wykonania posadzek i okładziny należy stosować płytki ceramiczne posiadające 
aprobaty techniczne.  
Zaprawa klejowa – elastyczna wodoodporna, stosowana do układania płytek powinna 
posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i 
powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury.   
Zaprawa do spoinowania – chemoodporna, stosowana do układania płytek powinna 
posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i 
powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury.   
  
SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.  
  
WYKONANIE ROBÓT 
Zasady ogólne   
Podkładki pod płyty powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 
szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.  Przed 
przystąpieniem do licowania ścian płytkami należy przygotować powierzchnie ścian 
(wyrównanie) wykonanie podkładu przez zastosowaniu kleju do płytek.  
Warstwę wyrównawczą pod płytki podłogowe należy wykonać z zaprawy cementowej 
zbrojonej siatką.  
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m 
przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm . 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków 
nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości pomieszczenia. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 
rozmiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjęta szerokości spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, wiekszą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierającą 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  
Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
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kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki.  
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w dokumentacji 
projektowej. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 
m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie 
należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie 
płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.  
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe 
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 
do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 
powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.  
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 
mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka.  
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej.  
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.   
  
Prawidłowość i dokładność wykonania 
Prawidłowość wykonania powierzchni 
Płytki – gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według barwy i odcienia oraz 
ułożone zgodnie rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być 
równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.  
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy 
wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych nie powinno być 
większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości. Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku założonego w projekcie spadku.  
Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość 
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej 
nie powinno wynosić więcej niż:  

• 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości, szerokości lub wysokości – dla płytek gatunku 
pierwszego,  

• 3 mm na jeden metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego.  

Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do 
wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. 
Nadmiar zaprawy powinien być usunięty.  
Wykończenia posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta. W miejscach przylegania 
do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm . 
Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscu styku posadzek z kanałami, 
fundamentami itp. oraz w miejscu styku dwóch odmiennych posadzek powinny być one 
odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne 
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być dokonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producentów wybranych materiałów.  
  
Warunki szczegółowe 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producent a 
materiałów.  
Badania 
Badania materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.  
Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających 
ich jakości powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.  
Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  
- prawidłowości wykonania powierzchni,  
- prostoliniowości spoin,  
- związania posadzki lub okładziny z podkładem,  -  grubość spoin i ich wypełnienia, -  

wykończenia.  
Opis badań.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich 
barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i wzorem płytek.  
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, dowolnym miejscu. 
Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm .  
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub wymaganego projektem spadku należy przeprowadzać 
łatą i poziomnicą.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

22  
  

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzać za pomocą cienkiego drutu, 
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm .  
Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie 
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
posadzki z podkładem.  
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m² należy 
pomierzyć szczeliny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm .  
Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo.  
Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy 
uznać za zgodna z wymaganiami normy.   
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru jest m2 ( metr kwadratowy ).   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie.  
  
ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu są 
następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, -  atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: przygotowania podłoża dla ułożenia płytek.   
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań -  protokoły robót zanikających i 

ulegających zakryciu.  
  
CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują 1 m2 wykonania okładzin 
i wykładzin :  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
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Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

  
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

PN-ISO 13006:2001  
Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  

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

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

PN-EN ISO 
105451:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-EN ISO 
105452:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 
105453:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej.  

PN-EN ISO 
105454:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej.  

PN-EN ISO 
105455:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metoda pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO 
105456:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO 
105457:2000  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 
1054510:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  

PN-EN ISO 
1054511:1998  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

24  
  

PN-EN ISO 
1054512:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

PN-EN ISO 
1054513:1990  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
  

PN-EN ISO 
1054514:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  

PN-EN ISO 
1054516:2001  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  

PN-EN 101:1994  
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa.  

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 12002:2002  
Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 
klejów cementowych i zapraw do spoinowania.  

PN-EN 13888:2003  
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne.  

PN-EN 12808-1:2000  
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.  

  
  
4.5.  MONTAŻ STOLARKI ALUMINIOWEJ – KOD CPV 45421000-4 
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż stolarki aluminiowej.  
  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Montaż stolarki powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania norm i określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła i wymaganą jakość, 
termoizolacyjność, dźwiękoszczelność oraz kolorystykę.  
  
MATERIAŁY 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej zestawienie ślusarki 
okiennej:  
- 01,02,03  – okna i drzwi kolor antracyt RAL 7000.Z otworami nawiewnymi mikrowentylacja, 

WSP. przenikania ciepła maks. U=1,8 Wm2K zalecane U= 0,8 Wm2K,  
- 04  - ścianka wewnętrzna działowa, konstrukcja aluminiowa wypełniona szkłem bezpieczny, 

ścianki należy wyposażyć w zamknięcie na dwa niezależne zamki wkładkami patentowymi 
dostępnymi z obu stron ścianki, kolor ram antracyt RAL 7000,naświetle umieszczone w 
poziomie nadroży.  
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SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i 
elektronarzędzia, samochód dostawczy.   
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu 
okna należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed 
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.    
  
WYKONANIE ROBÓT 
Zasady ogólne 
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych,  
- możliwość mocowania elementów do budynku,  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania;  
Montaż ślusarki fasadowej  
Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 
Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą systemowych 
uchwytów mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, belek 
podwalinowych, itp. za pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach 
osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i śrub ze stali nierdzewnej. Kotwy należy 
dobrać według wymagań konstrukcyjnych. Sposób mocowania musi zapewnić, aby cała 
elewacja słupowo-ryglowa mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy 
powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupoworyglowej w 
wyniku obciążeń termicznych.  
Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie wypełnienia, mocowania, wzmocnienia, 
obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej 
proszkowo.   
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na 
elementach podszybowych usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego 
(poprzeczkach). Konieczne jest stosowanie po dwa elementy pod jedną szybę, umieszczone 
jak najbliżej słupów. Optymalnym rozwiązaniem jest takie usytuowanie elementu 
podszybowego, w którym jego oś znajduje się w odległości 100 mm od najbliższej ścianki 
profilu pionowego. Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili dociskowych, 
mocowanych do profili nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. 
Element dystansowy zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi 
listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkręta i elementu dystansowego dobiera się ze 
względu na grubość wypełnienia.  
Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją 
termiczną.  
Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z 
przestrzeni wokół krawędzi szyb. Służą do tego specjalnie wykonstruowane w słupach i 
poprzeczkach kanały wodne. Dla ścian wyższych niż 20 m należy stosować dodatkowe 
wkładki drenażowe. Otwarte u dołu i góry kanały wodne służą również wentylacji 
wewnętrznych komór ściany osłonowej.  
Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch 
paroizolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy stosować ciągłe 
izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej 
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powinien zapewnić odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych słupa, minimalizując 
powstawanie mostków termicznych.  
Montaż ślusarki okienno-drzwiowej 
- Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych, zwracając szczególną uwagę na: montaż ościeżnicy należy wykonywać po 
pracach wykończeniowych podłóg i ścian,  

- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, 
powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin,   

- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć 
fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską,  

- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania,  

- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały 
pozycję równoległą,  

- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie 
poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni,  

- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 
bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie 
ościeżnicy;   

- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej 
dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry 
konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm;  
głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego;   

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy;  

- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze  
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 

 -  po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem;  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być dokonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów. 
Warunki szczegółowe 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów.   
Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Elementy stolarki ślusarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
techniczną.   
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż:  
• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm,  
• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm,  
• dla pionowych części elementu (np. pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic) od 

teoretycznego pionu ±1 mm na długości 1 m elementu, jednak nie więcej niż ±3 mm na 
całej długości boku  
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• dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości boku 
elementu, jednak nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku  

Szczelina między elementami a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa 
niż 1 cm dla elementów ślusarki. 
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie 
mogą  spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Dopuszczalne 
różnice dla szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż: • dla drzwi jednoskrzydłowych                    
2 mm, • dla drzwi dwuskrzydłowych 4 mm.  
Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, mierzone od 
strony wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości ościeżnicy,  
Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a 
głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu 
ślusarki budowlanej muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli 
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów zamocowania od jego 
naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a odległość między punktami zamocowania nie 
powinna być większa od 100 cm. Osadzenie elementów ślusarki budowlanej bezpośrednio w 
gruncie jest niedopuszczalne.  
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między 
elementem ślusarki budowlanej a ścianą czy stropem, to uszczelnienie takie powinno być 
wykonane za pomocą materiału odpornego na działanie wilgotności (np. pianki poliuretanowej).  
Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku 
nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli 
montaż okna został wykonany prawidłowo skrzydła powinny „lekko” się otwierać i zamykać.   
Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie wymagane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdu chociaż jedno z badań da wynik  ujemny, należy 
całość robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania całości 
lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy:  
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo   
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych.   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie.  
  
ODBIÓR ROBÓT  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST i pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
Odbiór robót 
Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia:  

• wymiarów otworów,  
• prostopadłości i równości ościeży,  
• mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,  
• wilgotność murów  

Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia:  
• osadzenia ościeżnic,  
• jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych i okiennych,  
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• szczelności okien i drzwi,  
• stałości skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym,  
• jakości powierzchni zewnętrznej,  
• ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć,  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów,   
• jakości osadzenia (pionowość ) i dopasowania elementów ślusarki  

Odbiór końcowy:  
Odbiór końcowy robót  przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym winny być przedstawione następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
  
CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za montaż stolarki aluminiowej obejmują 1 m2 dostawę i montaż :  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących np. wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
  
 
 
  
NORMY I PRZEPISY POWIĄZANE.  
  

  Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki  

PN-EN 123651:2004(U) 
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające                      do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne  i klasyfikacja.  

PN-EN 123652:2004(U) 
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła 
zamykająca. Metody badań.  
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PN-EN 123653:2004(U) 
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenia powrotu 
poodkształceniowego. Metoda badania.  

PN-EN 123654:2004(U)  
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczanie 
odkształcenia  trwałego po starzeniu. Metody badania.  

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN/B 02100 z 1952  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  

PN-EN 950:2000  
Skrzydła drzwiowe. Oznaczania odporności na uderzenie      
ciałem twardym  

PN-EN 951:2000  
Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, 
grubości i prostokątności.  

PN-EN 952:2000  
Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda 
pomiaru.  

PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  
  
4.6.  MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI – KOD CPV 45421000-4  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż stolarki i ślusarki.  
  
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Montaż stolarki oraz ślusarki powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła i wymaganą 
jakość, termoizolacyjność, dźwiękoszczelność oraz kolorystykę.  
  
MATERIAŁY  
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej.   
  
 
SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i 
elektronarzędzia, samochód dostawczy.   
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu 
okna należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed 
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.    
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

30  
  

WYKONANIE ROBÓT 
Zasady ogólne 
Przed przystąpieniem do prac związanych montażem stolarki, należy sprawdzić czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja zamówienia.  
Stolarka nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność 
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu.  
Stolarkę należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą 
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża 
stolarkę na uszkodzenia.  
Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może 
być utrudnione i zostawić przebarwienia.  
Przygotowanie do montażu 
Przetransportować stolarkę  w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są 
zamontowane). Zdjąć skrzydła stolarki.  
MONTAŻ  
Montaż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania 
otworu okiennego i montażu okna.  
Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby „zachodziły” pod ramę okna gdyż 
tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia.  
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest „na styk” z ramą 
okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę, usytuowane w dolnym profilu 
ramy pozostawały ponad parapetem.  
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów spływowych.  
Osadzanie i mocowanie elementów stolarki budowlanej 
Elementy ślusarki mogą być osadzane równocześnie z wykonywaniem ścian, układaniem 
posadzek, schodów itp. bądź w terminie późniejszym w pozostawionych lub wykutych 
gniazdach.  
Mocowanie elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców lub 
specjalnych kotew w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu położenia elementu przez 
odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz wypełnienie gniazd zaprawą cementową marki nie 
niższej niż 30. Gniazda muszą być uprzednio oczyszczone z gruzu, wiórów, śniegu itp.  
Wypełnianie gniazd zaprawą powinno odbywać się w temperaturze nie niższej od +5º C. 
Osadzanie i mocowanie elementów ślusarki budowlanej  
Elementy ślusarki mogą być osadzane równocześnie z wykonywaniem ścian, układaniem 
posadzek, schodów itp. bądź w terminie późniejszym w pozostawionych lub wykutych 
gniazdach.  
Mocowanie elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców lub 
specjalnych kotew w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu położenia elementu przez 
odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz wypełnieniu gniazd zaprawą cementową marki nie 
niższej niż 30. Gniazda muszą być uprzednio oczyszczone z gruzu, wiórów, śniegu itp.  
Wypełnianie gniazd zaprawą powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C.  
Prace wykończeniowe 
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. 
Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z 
murem, parapetem zewnętrznym i wewnętrznym.  
Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od 
zewnętrznej transparentnym (bezbarwnym).  
Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 
zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp.  
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być dokonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów.  
  
Warunki szczegółowe 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów.   
  
Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Elementy stolarki ślusarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
techniczną.   
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż:  
• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm,  
• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm,  
• dla pionowych części elementu (np. pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic) od 

teoretycznego pionu ±1 mm na długości 1 m elementu, jednak nie więcej niż ±3 mm na 
całej długości boku  

• dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości boku 
elementu, jednak nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku  

Szczelina między elementami a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa 
niż 1 cm dla elementów ślusarki, większa niż 1,75 cm dla stolarki PCV.  
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie 
mogą  spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach.  
Dopuszczalne różnice dla szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż:  
• dla drzwi jednoskrzydłowych                  2 mm,  
• dla drzwi dwuskrzydłowych                    4 mm.  
Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, mierzone od 
strony wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości ościeżnicy,  
Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a 
głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu 
ślusarki budowlanej muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli 
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów zamocowania od jego 
naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a odległość między punktami zamocowania nie 
powinna być większa od 100 cm. Osadzenie elementów ślusarki budowlanej bezpośrednio w 
gruncie jest niedopuszczalne.  
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między 
elementem ślusarki budowlanej a ścianą czy stropem, to uszczelnienie takie powinno być 
wykonane za pomocą materiału odpornego na działanie wilgotności (np. pianki poliuretanowej).  
Po zamontowaniu należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku 
nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli 
montaż został wykonany prawidłowo skrzydła powinny „lekko” się otwierać i zamykać.   
  
Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie wymagane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdu chociaż jedno z badań da wynik  ujemny, należy 
całość robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania całości 
lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy:  
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a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo   

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych.   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową i 
obmiarem w terenie.  
  
ODBIÓR ROBÓT  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST i pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
  
Odbiór robót 
Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia:  

• wymiarów otworów,  
• prostopadłości i równości ościeży,  
• mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,  
• wilgotność murów  

Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia:  
• osadzenia ościeżnic,  
• jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych i okiennych,  
• szczelności okien i drzwi,  
• stałości skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym,  
• jakości powierzchni zewnętrznej,  
• ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć,  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów,   
• jakości osadzenia (pionowość ) i dopasowania elementów ślusarki  

Odbiór końcowy:  
Odbiór końcowy robót  przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym winny być przedstawione następujące dokumenty:  

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

  
CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za montaż stolarki i ślusarki obejmują 1 m2 dostawy i montażu : 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących np. wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
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W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
  
NORMY I PRZEPISY POWIĄZANE.  
  

  Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki  

PN-EN 123651:2004(U) 
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne  i klasyfikacja.  

PN-EN 123652:2004(U) 
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła 
zamykająca. Metody badań.  

PN-EN 123653:2004(U) 
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenia powrotu 
poodkształceniowego. Metoda badania.  

PN-EN 123654:2004(U)  
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczanie 
odkształcenia  trwałego po starzeniu. Metody badania.  

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN/B 02100 z 1952  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  

PN-EN 950:2000  
Skrzydła drzwiowe. Oznaczania odporności na uderzenie      
ciałem twardym  

PN-EN 951:2000  
Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, 
grubości i prostokątności.  

PN-EN 952:2000  
Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda 
pomiaru.  

PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  
 
4.7.  IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE – KOD CPV 45321000-3 
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
izolacji termicznych i akustycznych.  
  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
  
Izolacje termiczne 
Warunki termiczne i wymagania jakie powinny spełniać poszczególne elementy budynku 
zostały określone w normie PN-ISO 6242-1:1999.  
  
Izolacje akustyczne 
Warunki akustyczne, jakim musi odpowiadać budynek, oraz wymagania, jakie powinny 
spełniać poszczególne elementy budynku zostały określone w normie PN-87/B-02/51.   
Izolacje termiczne i akustyczne powinny:  
- stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej 

część   od czynników termicznych i akustycznych,  
- ściśle przylegać do izolowanego podkładu; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna    

być jednolita,  
- być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłową realizacje, a mianowicie:  
- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich  przewodów instalacyjnych i 

elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający 
powstawanie mostków termicznych lub akustycznych,  

- podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniem    
mechanicznym oraz możliwością zawilgocenia.  

  
MATERIAŁY 
Technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.   
Płyty termoizolacyjne:  
-  płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego(EPS 70-040Fasada ESP 

80-036Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna ograniczeniu do wysokości 25m 
powyżej terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995).Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości 
budynku i położenia na ścianie –metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych  
metodą łączną .Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), 
poprawiające szczelność połączeń.   

- płyty ze styropianu ekstradowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym  
oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach 
budynków .Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstradowanego określa norma 
PN-EN 13164, 

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

- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych- szkło piankowe, pianka mineralna.  
Łączniki mechaniczne:  
- kołki rozporowe-wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, polimid, polietyn) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 
Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 
efekt powstawania mostków termicznych,  
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- profile mocujące-metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanuch krawędziach.  

  
SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.  
  
WYKONANIE ROBÓT 
Sprzęt 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.  
Wszystkie izolacje cieplne i akustyczne w budynkach są obliczane w m² według rzeczywistych 
wymiarów izolowanych powierzchni.  
Przy wykonywaniu izolacji z wełny min. lub waty szklanej konieczne jest zaopatrzenie 
robotników w ubrania ochronne, obuwie, rękawice oraz osłony na twarz i okulary 
zabezpieczające przed podrażnieniami naskórka, oczu i śluzówki.  
Ogólne zasady wbudowywania materiałów izolacyjnych 
Na placu budowy należy zapewnić suche pomieszczenie na składowanie materiałów 
przeznaczonych do wyrobienia w ciągu dnia lub jednej zmiany.  
Roboty powinny być przeprowadzone w suchych warunkach, a więc albo podczas suchej 
pogody, albo pod szczelnymi prowizorycznymi daszkami zabezpieczającymi. Przy 
wykonywaniu robót najistotniejsze jest ułożenie materiałów izolacyjnych w warstwach o 
wymaganej grubości oraz w stanie suchym.  
W układach, w których izolacja termiczna zamknięta jest między dwiema przegrodami o dużym 
oporze dyfuzyjnym, należy stosować wyłącznie materiały nie nasiąkliwe oraz odporne na 
korozję biologiczną.  
W razie konieczności zamiany materiałów izolacyjnych należy uwzględniać nie tylko jego 
cechy fizyczne i mechaniczne (nasiąkliwość, wytrzymałość) ale również jego opór termiczny  
  
 
 
 
Izolacje termiczne 
Ściany warstwowe 
Warstwy muru należy wykonywać sukcesywnie. Montaż płyt izolacyjnych należy wykonywać 
dokładnie, szczelnie i w miarę możliwości bezodpadowo. Na czas przerwania robót murarskich 
należy bezwzględnie zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią część 
termoizolacji. ściankę osłonową należy podeprzeć na ścianie fundamentowej lub podporze 
pośredniej na szerokości minimum 9 cm. Podparcie należy wykonać co drugą (przy pełnym 
12-centymetrowym podparciu co trzecią) kondygnację. W przypadku muru ze szczeliną 
wentylacyjną, gdy konstrukcja podparcia zamyka w sposób ciągły szczelinę muru, podparcie 
należy wykonać z fartuchem papy lub folii. Nad i pod miejscem podparcia, należy pozostawić 
po obu stronach poziomu podparcia otwory celem przewietrzenia przegrody. W rejonach 
nadmorskich i górskich należy stosować muru warstwowe z wentylowaną szczeliną powietrzną 
grubości od 2,5 do 4 cm znajdującą się po zewnętrznej stronie termoizolacji. Wentylację 
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szczeliny wykonuje się przez pozostawienie w dolnej i górnej (nawiew i wywiew powietrza) 
warstwie zewnętrznej muru otworów o łącznej powierzchni 150 cm2 przypadających na każde 
20 rn2 ściany. Otwory wykonuje się przez pozostawienie pionowej pustej spoiny o wysokości 
6,5 do 14 cm, a w poziomie co trzecią, czwartą spoinę. Należy stosować kotwy 0 4,5 - 6 mm 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej w ilości 4 kotwy na metr kwadratowy  ściany o rozstawie:  
– w pionie maksymalnie co 50 cm (płytę starannie naciąć, aby wpasować w nią kotwę),   
– w pionie z przesunięciem kolejnych rzędów o 25 cm (maksymalnie co 65 cm, gdy warstwa 
osłonowa odsunięta jest od warstwy konstrukcyjnej na odległość do 10 cm oraz maksymalnie 
co 50 cm, gdy warstwa osłonowa odsunięta jest od warstwy konstrukcyjnej na odległość 
większą niż 10 cm, a także w pierwszym rzędzie kotew nad każdą podporą warstwy 
zewnętrznej z wmurowanym fartuchem wodoszczelnym).  
W murach z wentylowaną pustką powietrzną kotew powinna posiadać kapturek przyciskający 
płytę do powierzchni warstwy wewnętrznej nośnej oraz kapinos odprowadzający wodę.   

Izolacje akustyczne 
Warunki techniczne wykonania izolacji przeciwdźwiękowej.  
Izolacje przeciwdźwiękowe mają na celu tłumienie lub pochłanianie niepożądanych dźwięków 
przenikających przez przegrody budowlane. Ograniczenie poziomu dźwięków zakłócających 
w pomieszczeniu może być uzyskane między innymi dzięki stosowaniu przegród o 
odpowiedniej izolacyjności przed dźwiękami powietrznymi oraz odpowiedniej zdolności 
tłumienia dźwięków uderzeniowych. Zapewnienie koniecznej izolacyjności przegród 
budowlanych jest możliwe dzięki stosowaniu znacznych grubości i ciężaru tych przegród, bądź 
dzięki użyciu szeregu warstw materiałów o różnej chłonności  dźwięków.  
Uzyskanie właściwych parametrów akustycznych budynku wymaga przestrzegania  
normowych warunków technicznych wykonania i kontroli, zarówno w robotach 
ogólnobudowlanych, jak i przy wykonawstwie izolacji akustycznych.  

• Ściany z elementów drobnowymiarowych (np. ceramicznych) muszą być wykonywane 
„na pełne spoiny”.  

• Przy montażu ścian z elementów lekkich należy szczególnie dokładnie uszczelnić 
złącza między elementami oraz ścianę na obwodzie.  

• Ustroje izolacyjne na ścianach należy wykonywać po sprawdzeniu prawidłowości pod 
względem akustycznym wykonania samej ściany.  

  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producentów wybranych materiałów.  
Odbiór izolacji termicznych i akustycznych 
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach;  
- odbiory międzyfazowe (częściowe) - odbiór ostateczny (końcowy).  
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli 
- jakości materiałów,   
- podkładu pod izolację,  
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),  
- uszczelnienia   i  obrobienia    szczelin   dylatacyjnych    oraz   innych    miejsc    mogących      

tworzyć  mostki termiczne i akustyczne.  
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie:  
- ciągłości warstwy izolacyjnej,  
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- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych     
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc mogących  tworzyć mostki termiczne 
i akustyczne,  

- oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.)  

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowanie ewentualnych uszkodzeń, a w 

przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać badania pozwalające na prawidłową 
ocenę wykonanych robót izolacyjnych.  

  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Powierzchnię ocieplania ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej  krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  
Z powierzchni  potrąca się  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe  od 1 
m2,doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży ,obliczaną w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości ,wraz z grubością ocieplenia.  
  
ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST i pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
Odbiór izolacji termicznej i akustycznej odbywa się w dwóch etapach:  
1/  Odbiory częściowe (międzyfazowe).  
2/  Odbiór ostateczny (końcowy).  
Odbiór częściowy polega na kontroli:  
- jakości materiałów,  
- podkładu pod izolację,  
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych i innych wrażliwych miejsc. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane 
i dokumenty:  
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i     

akceptowanymi przez Inspektora,  
• atesty użytych materiałów budowlanych,  
• Dziennik Budowy,  
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Odbiór izolacji akustycznej 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów.  
Pomiarowej kontrolo właściwości akustycznych budynku podlega:  
- poziom dźwięku w pomieszczeniach budynku, szczególnie od hałasów instalacyjnych,  
- izolacyjność akustyczna ścian i stropów,  
- poziom dźwięku urządzeń zainstalowanych w budynku.  
Zakres pomiarowej kontroli właściwości akustycznych budynku określa inwestor. Pomiary 
kontrolne w budynku przeprowadza się zazwyczaj po jego całkowitym wykończeniu.  
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Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.   
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz występowaniu ewentualnych uszkodzeń, a 

w przypadku gdy jest to niezbędne, należy przeprowadzić badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.  

Do odbioru ostatecznego izolacji powinna być przedłożona następująca dokumentacja 
techniczna:  
• projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie robót,  
• dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót, • protokoły z odbiorów częściowych,  

• dziennik budowy.  
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena jakościowa wykonanej izolacji. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub 
wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu 
postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy może być 
dokonany dopiero po usunięciu usterek.  
  
CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za wykonanie izolacji  obejmują 1 m2 wykonania izolacji :  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących np. wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
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NORMY  I  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-EN 822 (823, 824, 
825, 826):1998    

Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie  

PN-EN 1745:2004    
Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych 
wartości cieplnych.  

PN-EN 12524:2003    
Materiały i wyroby budowlane. Właściwości 
cieplnowilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe  

PN-EN ISO 
13789:2001    

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła        
przez przenikanie. Metoda obliczania.  

PN-EN ISO  6946:2004  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła.  

PN-EN ISO 
102111:1998    

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i  temperatura 
powierzchni. Ogólne metody obliczania.  

PN-ISO 6242-1:1999    
Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania       
termiczne.  

PN-EN 12354-1 do 
4:2002    

Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych 
budynków na podstawie właściwości elementów. Cześć 1 do 4.  

PN-87/B-02151.01  
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w   
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne obrony przed 
hałasem.  

PN-87/B-02151.02    
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w  
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach.  

PN-B-02151-3:1999    
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  

PN-B-02153:2002    Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki  
PN-B- 
19401:1996/AP1999    

Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne          
wentylacyjne.  

PN-75/B-231000     
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych.  Wełna  
mineralna.  

PN-89/B-04620     Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-EN 13172:2002     Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności  
  
4.8. ROBOTY DEKARSKIE – CPV 45260000-7  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót dekarskich.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich 
reguluje norma PN-80/B-10240.  
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Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm.   
  
MATERIAŁY 
Do wykonania powierzchni warstw pokrycia stosuje się:  
- Papę termozgrzewalną  
Do wykonywania warstw podkładowych używa się:  
- Papy podkładową termozgrzewalną.  
Kontrola jakości i odbiór materiałów:  
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 
producenta i przed skierowaniem do robót.  
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  
- zgodność wyrobów z zamówieniem dokumentacją wystawy,  
- kompletności prawidłowość dokumentów jakości, - stan techniczny wyrobów,  
- oznaczenia i opakowanie.  
Przed skierowaniem wyrobów do robót należy sprawdzić:  
- zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu,  
- ważność terminów gwarancyjnych stosowania,  - stan techniczny jak przy odbiorze dostawy.  
  
SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty 
można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
  
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Podłoża pokryć dachowych powinny spełniać następujące ogólne wymagania:  
- Ich powierzchnia powinna być równa  
- Miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy, kosze, 

koryta odwadniające itp. powinny być w podłożu odpowiednio uformowane   
- Urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu  
- Podłoże powinno mieć odpowiednią nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia 

dodatkowych obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych  
- Powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub 

obróbki blacharskie (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne 
i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego)   

Pochylenia połaci powinno być odpowiednie do danego rodzaju pokrycia papowego; przy 
bardzo małych pochyleniach połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym 
spadku należy uwzględnić obliczeniowo ustalone ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem 
obciążeń oraz tolerancje montażowe i warunki wykonania robót.  
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed 
przystąpieniem do robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się 
łatą kontrolną. Prześwit między powierzchnią podłoża a łatą długości 2 m nie powinien być 
większy niż 5 mm.  
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Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynku wystających ponad powierzchnie dachu 
podłoża z betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone 
za pomocą trójkątnego odboju. Przy murach kominowych i podobnych elementach 
wystających ponad dach powinny być od strony kaletnicy wykonane odboje (daszki) o górnej 
krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia połaci 
dachowej.  
  
Warunki wykonania robót 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  
- po sprawdzaniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju prac.  
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, , osadzeniu listew 

lub kloców do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) z 
wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonywane w trakcie 
układania pokrycia papowego lub po jego zakończeniu  

- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów  
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów  pokrywczych i sprzętu do 

wykonywania pokryć papowych.  
Ułożenie papy termozgrzewalnej.  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów 
papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie 
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż:  
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
- +5°C w przypadku pap oksydowanych  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 
pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 
powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 
odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być 
mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z 
dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 
posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną 
rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
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należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do 
papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm  
- poprzeczny 12-15 cm zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody 

i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów.  
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane 
należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej 
można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy 
na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45°.  
Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) 
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas 
papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne 
wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). 
Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo 
uszczelnioną klejem bitumicznym.  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.  
  
Warunki szczegółowe 
Badania techniczne 
Rodzaje badań 
Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
b) sprawdzenie materiałów,  
c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,  
d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,  
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,  
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,  
g) sprawdzenie szczelności pokrycia.  

Warunki przystąpienia do badań   
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru 
częściowego i końcowego robót.  
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do 
których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do 
dziennika budowy.  
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy 
przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5º C.  
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Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na 
podstawie protokółów lub zapisów w dzienniku budowy:  

a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich,  
b) czy w okresie wykonywania robót dekarskich temperatura powietrza nie była niższa od  

+5º C,  
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie.  

  
Opis badań  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych 
robót dekarskich z dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio – na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i 
wymaganiami podanymi w normie.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach pokrycia i 
stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia. Sprawdzenie przyklejenia 
papy do podłoża lub poprzedniej warstwy przez oględziny zewnętrzne. Miejsce nasuwające 
wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na 
głębokość warstwy długości 5 cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm . 
Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy a nie lepiku.  
Sprawdzenie szczelności pokrycia. Sprawdzenie prawidłowości spadków  i szczelności 
pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, 
miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). Należy przeprowadzić w wybranych 
przez komisje miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie 
wody. Jeżeli nie ma warunków’ aby badanie to przeprowadzić po deszczu; należy wybrane 
miejsce poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, 
obserwując , czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób 
umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.  
Ocena wyników badań  
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy.   
W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót 
dekarskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty 
dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym 
przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu 
doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego 
badania.  
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty dekarskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego 
obniżenia wartości robót.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych.   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie.  
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ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Dokumenty i dane 
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane 
i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora,   
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- dziennik budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
Zgodności użytych zabudowanych materiałów z ST i Projektem.  
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.  
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym winny być przedstawione następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
  
CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za wykonanie pokrycia i  obejmują 1 m2 wykonania pokrycia z papy 
trmozgrzewalnej:  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących np. wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
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NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

PN-EN 12970:2003 (U)  
Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i      metody 
badań wytrzymałościowych.  

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  

PN-80/B-10240  
Pokrycia dachowe z papy i powłok  asfaltowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

PN-89/B-27617    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-92/B-27619    Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  

PN-91/B-27618    
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego.  

PN-B-24625:1998    
Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z 
 wypełniaczami stosowane n gorąco.  

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

PN-EN 13416:2004    
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
Zasady pobierania próbek  

PN-B-24000:1997     Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

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

PN-EN 501:1999  
Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym  deskowaniu.  

PN-EN 517:1999  
Prefabrykowane  akcesoria  dachowe.  Dachowe 
 haki zabezpieczające.  

PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do   
       pokryć dachowych i ścian. Określanie odporności na 

przesiąkanie wody.  
  
  
4.9.  ROBOTY BLACHARSKIE – CPV 45260000-7 
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót blacharskich.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót blacharskich 
reguluje norma PN-61/B-10245.  
  
MATERIAŁY 
Blacha stalowa ocynkowana. blachę cynkowo –tytanowa, blacha powlekana.  
Materiały pomocnicze 
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Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000.   
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.  
  
SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty 
można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.     
  
WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne  
Zabezpieczenie elewacyjne (na attykach) wykonuje się z blachy tytanowo-cynkowej  Podłoże 
pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednim spadkiem.  
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kolor antracyt RAL 7000. 
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane w zgodzie z odpowiednimi normami.  
Badania techniczne 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się:  
zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczną, materiały, wygląd zewnętrzny 
poszycia, umocowanie i rozstaw żabek, łapek i języków, połączenia i umocowania arkuszy, 
wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, rynny, rury spustowe, zabezpieczenia 
elewacyjne, zabezpieczenia dachowe, szczelność pokrycia.  
  
Warunki przystąpienia do badań  
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy 
jest niemożliwy bądź utrudniony)  
Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza  nie niższej niż +5º 
C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.  
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty:  
zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, protokoły odbiorów 
międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 
pokrycia.  
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w 
dzienniku budowy:  
a)czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich,  
b)czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa 
od +5º C.  
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Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania 
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń czy odgięć przy murach.  
Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu jak: wywietrzniki, 
włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych, podstawy pod wywietrzaki dachowe i 
nasady kominowe.  
Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej zaraz po 
ulewnym deszczu. Jeżeli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać woda przez 
10 minut  w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia.  
Ocena końcowa  
Jeżeli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da 
wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie 
przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu 
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.   
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym procentowym 
obniżeniem wartości robót.  
Ocena wyników badań 
Jeżeli oceny przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy.  
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót 
blacharskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty 
blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym 
przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu 
doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego 
zbadania.  
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego 
obniżenia wartości robót.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych.   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie  
ODBIÓR ROBÓT  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Dokumenty i dane 
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.  
Podstawą dokonania oceny jakości i ilości robót zanikających i podlegających zakryciu są 
następujące dane i dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, atesty użytych materiałów 
budowlanych,  
Dziennik budowy,  
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Uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
Zgodności użytych materiałów z ST i Projektem,  
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.  
Odbiór końcowu 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań Protokoły 
robót zanikających i podlegających zakryciu.  
  
CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za wykonanie obróbki blacharskiej  obejmują 1 m2 wykonania obróbek 
blacharskich :  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących np. wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym                        a 
wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje                 po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
  
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

PN-EN 501:1999  
Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu.  

PN-EN 517:1999  
Prefabrykowane  akcesoria  dachowe.  Dachowe 
 haki zabezpieczające.  

  
4.10.  BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW – 45443000 - 4  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia budynków. 
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Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczony jako kompletny system i składający 
się ,minimum ,z następujących składników:  
- zaprawy klejące i łączników mechanicznych systemu ,  
- materiału do izolacji cieplnej,  
- jednej lub większej liczby określonych  warstw systemu ,w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie ,  
- warstwy wykończeniowej systemu ,  
Wszystkie składniki  są zaprojektowane prze producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  
Systemy BSO można podzielić ze względu na:  
- rodzaj zastosowanie izolacji termicznej  
- styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),  
- sposób mocowania – klejenie ,klejenie /mocowanie  mechaniczne ,mocowanie mechaniczne,  
-rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy),  
-stopień rozprzesteniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo  rozprzestrzające, silnie 
rozprzestrzeniające.  
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłodze lub warstwę zbrojną, celem regulacji  
(wyrównania ,redukcji)nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności,  
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO  mocowany w  formie płyt na ścianach(przegrodach)  zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne ,  
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża,  
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża , na przykład kołki rozporowe i profile,  
Warstwa zbrojna - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojenia ma największy wpływ  na 
właściwości  mechaniczne systemu,  
Siatki z włókna  szklanego - określone tkaniny  systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym  na działanie  
alkaliów,  
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojnej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem  są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowej,  
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny ,organiczny i /lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe(startowe),  
Kątowniki narożne (ochronne),profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki 
-służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm  i rodzaju  ocieplenia.  
  
MATERIAŁY 
Proponowane materiały i rodzaje tynku podano w Dokumentacji Projektowej.   
- styropian EPS 70-040 gr. 12 cm  
- tynk akrylowy barwiony w masie  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
Środek gruntujący –materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany ,zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub  na powierzchni warstwy zbrojnej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej .  
Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał(na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włókien szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej podłoża ,zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji(styropian, wełna mineralna).Wybór  zaprawy  ma wpływ na klasyfikację 
palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojnej .Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy0:10+_ 1 cm.  
Płyty termoizolacyjne:  
-płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)ekspandowanego(EPS 70-040Fasada ESP 
80036Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25m powyżej terenu (budynki nowobudowane) oraz do11 kondygnacji włącznie 
(budynki wzniesione przed01.04.1995).Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości 
budynku i położenia na ścianie –metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych  
metodą łączną .Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, 
przylga),poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są 
gotowe ,frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN  
13163,  
- płyty ze styropianu ekstradowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym  
oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach 
budynków .Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstradowanego określa norma 
PN-EN  

13164,  
- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej  mają zastosowanie na całych powierzchniach 
ścian budynków lub ,w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25m ponad 
poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 
mocowania mechanicznego, z wełny  lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 
tylko klejone .Szczegółowe   wymagania  dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 
13162,  

- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych- szkło piankowe, pianka mineralna.  
Łączniki mechaniczne:  
- kołki rozporowe-wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, polimid, polietyn) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 
Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 
efekt powstawania mostków termicznych,  

- profile mocujące-metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy ,służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanuch krawędziach.  

Zaprawa  zbrojąca -oparta  na  bazie  cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowakopolimerowa),zawierająca wypełniacze (także włókna)  
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Masa, nanoszona na powierzchnie płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. 
W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojną.  
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie0o 
gramaturze min.145g/m2,wtapianie  w zaprawę zbrojącą. Zaprawy (masy) tynkarskie  
- zaprawy mineralne –oparte na spoiwach mineralnych(mineralno-polimerowych)suche 

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

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

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

- masy silikonowe –oparte na bazie żywicy(emulsji)silikonowej, gotowe materiały  
Do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubość i faktury powierzchni-jak w przypadku tynków krzemianowych.  
Farby - farby elewacyjne akrylowe ,krzemianowe(silikatowe)i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchni tynków cienkowarstwowych.  
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
- profile cokołowe(startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

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

- narożniki ochronne-elementy: z włókna szklanego (siatki0,PCW,blachy stalowej i aluminiowej 
(z ramionami z siatki),służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

- listwy krawędziowe-elementy ze stali nierdzewnej(aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

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

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

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

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

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

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

- podokinnik i- systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej ,powlekanej (stalowej, 
aluminiowanej),dostosowane do montażu z BSO.  

UWAGA: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.  
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SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.   
  
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producentów dotyczące temperatury 
przewożenia i przechowywania materiałów i farb.  
  
WYKONYWANIE ROBÓT  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy :  
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 

nowobudowanych ,jak i prac renowacyjnych. Projekt  powinien przewidzieć zamocowanie  
elementów  elewacyjnych w sposób  nie powodujący  powstawania  istotnych dla 
funkcjonalności systemu mostków termicznych,  

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

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  
-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),montażu 
(ewentualne wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, - wykonać roboty, 
mające wpływ na sytuację  wilgotnościową  podłuża ,przede  wszystkim  tynki wewnętrzne i 
jastrychy,  
- wykonać zabezpieczenia stolarski ,okładzin i innych elementów elewacji  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli  jego 
czystości ,wilgotności, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścierani-ocena stopnia zapylenia, osypowanie się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów  i  spieków  za pomocą  dłoni lub czarnej ,twardej tkaniny.  
Próba odporności  na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżykowych nacięć  i zrywanie  
powierzchni  lub  ocena zawartości  i nośności podłoża oraz przyczepności  istniejących  
powłok za pomocą rylca  
Próba  zwilżania – ocena  chłonności (nasiąkliwości)podłoża za pomocą mokrej 
szczoteczki ,pędzla lub spryskiwacza  
Sprawdzanie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek  ściany (stropu)od 
płaszczyzny i kierunku pionowego(poziomego).Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe, monolityczne, żelbetowe  
prefabrykowane  ,tynkowane).  
Określone są one  w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt.10.1.nimniejszej ST (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do 
norm dotyczących rodzaju podłoża występującego  na docieplanym obiekcie)  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić  uzyskanie wyników  
,miarodajnych  dla całej powierzchni podłoża na obiekcie  
Kontroli  wymaga  także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku  wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badania  metodą „ pull 
off” ,przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).Można także wykonać 
próbę  odrywania  przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  
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Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża(warstwowe)ścian  wykonanych  w technologii 
wielopłytowej (wieloblokowej).W tym przypadku ,poza powierzchnią ,ocenie podlega 
wytrzymałość(stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.  
Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia ,pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych),mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału, podłoża,  
- usunąć nierówności i ubytki podłoża(skucie ,zeszlifowanie, wypełnianie zaprawą 
wyrównawczą),  
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia , 
- w przypadku  istniejących  podłoży  usunąć  warstwę  złuszczeń  ,spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania  powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami ,metoda  strumieniowa (różne rodzaje) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża ,powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą,  
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu ,dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych(najczęściej -temperatura +5 do +250 C, brak 
opadów ,silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza)Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon ,zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów ,umożliwiające wykonywania prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza(nocnych przymrozków) .Te  szczególne  warunki 
danego systemu docieplania należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
Gruntowanie  podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu  należy nanieść  
środek  gruntujący na całą powierzchnię.  
Montaż płyt  izolacji  termicznej   
Przed rozpoczęciem  montażu płyt należy wyznaczyć położenie  ich dolnej krawędzi  i  
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach) .Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń  
lub styków  z innymi elementami  elewacji. Za  pomocą sznurków wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej.  
Nanieść  zaprawę  klejącą na powierzchnie  płyt izolacji termicznej ,zależnie od równości 
podłoża ,w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) 
lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyt. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować 
wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie  należy dopuszczać do zanieczyszczenia 
krawędzi płyty zaprawą.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej)przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min.15 cm.). Zapewnić  szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie  płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin  paskami izolacji lub –w przypadku 
styropianu –pianką uszczelniającą.  
Po  związaniu  zaprawy  klejącej ,płaszczyznę  płyt izolacji  termicznej zeszlifować  do 
uzyskania  równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 
godziny po zakończeniu klejenia ,należy wykonać ewentualnie przewidziane  projektem 
mocowania łącznikami mechanicznymi(kołkami rozporowymi) Długość łączników   zależna jest 
od grubości płyt izolacji termicznej ,stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min 4 szt./m2)od 
rodzaju izolacji  termicznej i stref elewacji. Po nawierceniu  otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  
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Wykonanie  detali elewacji   
W  następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeży, krawędzi narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne ,styki i połączenia-przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników ,listew, profili, kątowników ,taśm i pasków siatki  zbrojącej.  
Wykonanie  warstwy  zbrojnej   
Z   pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na  powierzchnię  płyt  izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy  
zbrojącej (klejącej),nałożyć i wtopić  w nią za pomocą  pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności  ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnie warstwy zbrojnej wygładzić –siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  
Gruntowanie  warstwy zbrojnej nanieść środek gruntujący 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojnej  nanieść środek  gruntujący.  
Montaż  elementów  dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy   
Warstwa wykończeniowa-tynkowanie i malowanie  
Warstwę  wykończeniową   wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)zaprawy zbrojącej-nie  
wcześniej  niż po upływie  48  godzin  od jej wykonania .Po  ewentualnym  zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych)  nanieść  masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię  obróbce ,zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i dokumentacją  
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST  należy te wymagania opisać).  
Sposób wykonania tynku zależny  jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni .Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby –zależnie od 
wymagań projektu ,systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstanie  naprężeń 
technicznych na elewacjach  południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów 
ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane  do wykonywania robót oraz  dokonać oceny  podłoża.  
Badanie materiałów   
Badanie  materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku  budowy, 
dotyczących przyjęcia  materiałów  na budowę oraz dokumentów  towarzyszących  wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji  projektowej i specyfikaci technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej  dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia.   
Ocena podłoża   
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić  według wymagań  określonych niniejszej ST 
Badania w czasie robót   
Jakość i funkcjonalność BSO zależy  od prawidłowości  wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót .Z tego względu ,w czasie wykonywania  robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających(ulegających zakryciu).Dotyczy  to 
przede wszystkim;  
- kontroli  przygotowania  podłoża - nośności, czystości. wilgotności nasiąkliwości  
(wykonania warstwy  gruntującej),równości powierzchni,  
- kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej - montażu profili cokołowych ,przyklejania  

płyt   na powierzchni  i krawędziach, szczelności styków płyt ,wypełniania szczelin, czystości  
krawędzi  płyt ,ukształtowanie elewacji-dylatacji, styków i połączeń,  

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego-rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych ,położenie talerzyków(krążków) wobec płaszczyzny  płyt(w płaszczyźnie lub 
do 1mmpoza nią),  
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- kontroli wykonania warstwy zbrojnej-zbrojenia ukośnego otworów ,zabezpieczenia krawędzi, 

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

- kontroli  wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojnej- sprawdzenie zakresu 
wykonania(w przypadku systemowego wymagania)  

- kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: tynku-pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, malowania-pod względem jednolitości koloru.  

Badania w czasie odbioru robót  
Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną(szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoża,  
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
 Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają ,że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym  zakończeniu robót.  
Opis badań odbiorowych  
W trakcie dokonywania odbioru robót należy  dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych  
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta  systemu docieplenia ,normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej ,a także „Wytyczne wykonawstwa ,oceny i 
odbioru  robót elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych systemów 
ocieplenia  ścian „- wyd. przez Stowarzyszenie  na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
20004r.  
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków  o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe, Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze”.  
Obowiązują także wymagania :  
-odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowego promienia nie 
powinny być większe niż 7mm,  
-dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni  i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku.  
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana  powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości , możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU 
Powierzchnię ocieplania ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej  krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  
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Z powierzchni  potrąca się  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe  od 
1 m2,doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczaną 
w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości ,wraz z grubością ocieplenia.  
  
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojnej i ewentualnie jej gruntowanie .  
Ich odbiór  powinie zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy  
przeprowadzić badania wymienione niniejszej specyfikacji  
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić  na rozpoczęcie  wykonywania 
następnych etapów robót.  
W przeciwnym   przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia  nieprawidłowości. Po ich wykonaniu  badania należy 
powtórzyć.  
Wszystkie ustalenia  związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez inwestora (inspektora nadzoru)i 
wykonawcy (kierownika budowy).  
Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości i jakości wykonanej  części robót. Odbioru 
częściowego  robót dokonuje się dla zakresu określonego e dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.   
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany  prze inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania  częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja ,powołana przez zamawiającego ,na podstawie 
przełożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty”  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót ,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót ,protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiór robót polegających zakryciu i odbiorów częściowych, - instrukcje producenta 
systemu ociepleniowego,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku  odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami ,przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
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robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej.  
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane ,jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
- jeżeli   odchylenie od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika ,trwałości i 
szczelności ocieplenia ,zamawiający  może wyrazić zgodę  na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
- w przypadku ,gdy nie są możliwe podane  wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany  jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany  po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub nie zgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem .  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
  
CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za wykonanie docieplenia elewacji  obejmują 1 m2 docieplenia: − robociznę 
bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących np. wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych, ustawienie oraz rozebranie rusztowań.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
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NORMY  I  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
  

PN-EN 13162:2002      
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Wyroby z wełny 
mineralnej(MW) produkowane fabrycznie .Specyfikacja  

PN-EN 13163:2004        
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie .Specyfikacja  

PN-EN 13164:2003        
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby z polistyrenu 
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie .Specyfikacja  

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

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby z  
polistyrenu ekstradowanego (XPS)produkowanego 
fabrycznie .Specyfikacja (ZmianaA1).  

PN-EN 13499:2005        
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem.  
Specyfikacja.  

PN-EN 13500:2005        
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Zewnętrzne  
zespolone  systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 
Specyfikacja.  

PN-ISO 2848:1998         Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999         Budownictwo. Koordynacja modularna .Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994      
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia.  
  

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

PN-71/B-06280               
Konstrukcje  z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze.  

PN-80/B-10021              
Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody pomiaru cech 
geometrycznych.  

PN-70/B -10026    
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania .  

        PN-68/B-10020        Roboty murowe z cegły .Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-69/B-10023              
Roboty murowe .Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonane na budowie .Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-10024         
Roboty murowe .Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania 
przy odbiorze.  

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

PN-B-02025:2001      
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004   
Kompetentny  budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła .Metoda obliczania  
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4.11.  RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA – CPV 45262100 – 2. 
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
rusztowań i zabezpieczeń.  
  
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
  
MATERIAŁY  
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta.  
  
SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
TRANSPORT 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  Wielkość 
prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu 
pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się 
przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą 
odbojnic.   

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu 
powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.   
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.   
  
WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.  

Montaż rusztowań  
Warunki przystąpienia do robót:   
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.  
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań.  
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją.  
Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:   
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 
obciążenia pomostów.  
Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń.  
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Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej 
nadmiernego wysiłku.  
Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  
Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 
3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.  
Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 
znajduje się rusztowanie.  
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna 
być większa niż 20 m.  
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki ochronne.  
Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.  
Rusztowania typowe:  
Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  
Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.  
Rusztowania nietypowe:  
Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.   
Rusztowania przesuwne składane:    
Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być 
kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.  
Rusztowanie na kozłach:    
Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.  
Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  
Rusztowania wiszące:  
Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową producenta.  
Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 
najniższego położenia.  
Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym 
położeniu niż najniższe.  
W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze 
pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz 
łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania.  
Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań  
W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu 
wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 
ruchami wahadłowymi.  
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  
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Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.  
Zabronione jest  ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.  
Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 
oświetlenia dającego dobrą widoczność.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Zabronione jest:  
- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie 

się pracowników na pomostach,  
- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,  
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,  
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,  
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,  
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez 

odpowiedniego zabezpieczenia,  
- przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 

techniczno-ruchowa,  
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. 
przez osoby znajdujące się na pomoście.  
  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.  
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny 
być sprawdzane codziennie.  

  

JEDNOSTKA OBMIARU 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych.   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie  
  
ODBIÓR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Ogólne zasady odbioru 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór rusztowań  wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań. Praca 
na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.   
  
CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe za wykonanie rusztowania elewacji  obejmują 1 m2 ustawienie i rozebranie 
rusztowania:  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robot z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami,  
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− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących . W przypadku 
przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
  
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

PN- EN 74:2002 (U)     
Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach      
roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i 
procedury badań  

PN- EN 12810 - 1:2004  
(U)  

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.               
Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów  

PN- EN 12810 – 2:2004 
(U)    

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.               
Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji  

PN- EN 12811 - 1:2004 
(U)  

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.   
              Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne 
zasady projektowania  

PN- B - 03163 - 1:1998    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia  
PN- B - 03163 – 2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania  

PN- B - 03163 – 3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze  

PN- M - 47900 - 1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne parametry.  

PN- M - 47900 - 2:1996  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze. 
 Rusztowania stojakowe z rur.  

PN- M - 47900 - 3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

   
  
  


