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I.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja i remont elewacji budynku Zespołu  
 Szkolno - Przedszkolnego  

 
Lokalizacja:  43-370 Szczyrk - Biła, ul. Górska 104  
 
Rodzaj inwestycji: roboty budowlano - remontowe 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.2.1. Zamawiający:    Urząd Miasta Szczyrk   

ul. Beskidzka 4   

      43-370 Szczyrk   

 
1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: Urząd Miasta Szczyrk   

ul. Beskidzka 4   

      43-370 Szczyrk   

  

1.2.3. Wykonawca:    po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedsięwzięcie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO z zastosowaniem 
styropianu (od poziomu - 1,0 m od poziomu terenu).  
 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót. 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

• Projekt techniczny „Termomodernizacja i remont elewacji budynku Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku - Biłej” autorstwa mgr inŜ. arch. 
Przemysława Stawinogi  

• Przedmiar robót 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
- docieplenie ścian 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby        
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich waŜności: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 
1.5.Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1.obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2.budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach. 

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4.budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5.robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6.remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

1.5.7.terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8.certyfikacie zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9.deklaracji zgodności - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10.dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć słuŜącą do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.5.11.dokumentacji powykonawczej budowy - naleŜy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12.aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13.wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 

1.5.14.dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15.inspektorze nadzoru budowlanego - naleŜy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości  
i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych  
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
 

1.5.16.kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17.rejestrze obmiarów (ksiąŜce obmiarów) - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.18.materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19.odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.20.obmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany 
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŜy przez to rozumieć nieformalną nazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takŜe odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - naleŜy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) 
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
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kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy  
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 
   
1.5.23.projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24.przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.25.robotach podstawowych - naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalania robót. 
 

1.5.26.wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27.zarządzającym realizacją umowy - naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1. Dokumentację techniczną określoną w p. l .4. 
2. Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. śeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy  
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za ich naprawę.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
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2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

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

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

2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 
na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót 
 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do 
ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę 
i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów,  
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

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

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień  
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŜywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych  
z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
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tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
4.2 Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, Ŝeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
 
 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
 

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

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

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

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany  
w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
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4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niŜ 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie moŜe być zmieniany  
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach  
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i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
7.3.   Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 99/98). 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, kaŜda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagaj ą tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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8.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe  
w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
W zaleŜności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach  

rozliczeniowych), 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór części robót, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
9.1.Odbiory przejściowe 
 
 Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie okresach 
rozliczeniowych. 
 
9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie umoŜliwiającym 
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor 
nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy  
i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niŜ w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.   
 
9.3. Odbiory części robót 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części robót 
będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie 
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym  
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy. 
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań  
i prób, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST. 
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9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową na roboty 

towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 
- protokoły odbioru poszczególnych robót, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- receptury i ustalania technologiczne, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru (jeśli są wymagane),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, 

certyfikaty), 
- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót o przywróceniu 

terenu do stanu pierwotnego, 
- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy  „Prawo budowlane”. 
 
9.6. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych  
z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór końcowy”.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w punkcie 9 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 

zmianami 
2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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II.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 

Kod CPV 45100000-8 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji  
i remontu elewacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku - 
Biłej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• rozbiórka obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, podokienniki zewnętrzne, 

ogniomury, okapy) 
• skucie nierówności ścian (słabych i zawilgoconych tynków) 
• demontaŜ krat stalowych, tablic informacyjnych, lamp, itp.  
• demontaŜ pionów instalacji odgromowej  
• rozbiórka chodników z płytek betonowych (trylinki) i betonu wylewanego  
• odkopanie budynku (wykopy ręczne do 1 m)  
• wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 
i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 
 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.04.2001 r.  
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.2. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m, 
- wykonać zadaszenia ochronne nad wejściami do szkoły, wygrodzić i oznakować strefy 

niebezpieczne,   
- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności  

i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad 
nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,  

- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

- załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 
straŜy poŜarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe wystąpić równieŜ  
w czasie wykonywania robót), 

- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 
budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych  
w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej ZRU 
moŜe polecić wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której zostawia określony 
przewidywany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie 
w sposób uzgodniony z ZRU. 
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do ponownego 
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 
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nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 
wskazane przez ZRU. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte  
z terenu budowy. 

 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą równieŜ: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umoŜliwiających wykonanie 

robót, 
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych  
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju 

sprzętu pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu 
modernizowanego, 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej 
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy 
zagroŜenia, 

- ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umoŜliwiających wykonanie robót, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- uprzątnięcie placu budowy, 
- wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów  

w wybranym miejscu. 
 
Uwagi! 
 

Wykonawca przewidzi prowadzenie robót w czasie trwania roku szkolnego.  
 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i 
rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
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8.   ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
 
9.   PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 

27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953). 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.  
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003 Docieplenie ścian 
 

Kod CPV 45321000-3 
Kod CPV 45443000-4 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z dociepelniem ścian budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku - 
Biłej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych zgodnie  
z dokumentacją projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i ST pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dociepleniem ścian. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
Do ocieplenia ścian budynku naleŜy zastosować zespolony system ocieplenia ścian ze styropianem, 
posiadający Aprobatę Techniczną, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), 
posiadający Certyfikat Zgodności ITB. 
 
2.1. Styropian (EPS 80 i EPS 100 wg PN-B-20132:2005) 
 
Do ocieplenia ścian metodą lekką powinien być stosowany styropian samogasnący, sezonowany przez 
okres minimum 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a jego właściwości techniczne powinny 
być następujące: 
- gęstość objętościowa 15-20 kg/m3, 
- struktura zwarta, czyli granulki polisterynowe powinny być trwale połączone w jednorodną masę, 

bez pustych miejsc, 
- płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie; jeŜeli powierzchnie są gładkie, to trzeba je zdrapać 

szczotka drucianą, 
- wymiary płyt: max. 1200 x 600 mm z odchyłkami nie większymi niŜ + 2 mm,  
- odchyłki grubości nie powinny być większe niŜ + 1,5 mm, 
- płyty powinny mieć proste krawędzie z ostrymi kantami, bez uszkodzeń, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niŜ 8 N/cm2. 
- styrodur  
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2.2. Tkaniny zbrojące 
 
Siatka z włókna szklanego impregnowana na działanie ajkaliów, powinna odpowiadać normie  
BN-81/6859-03. NaleŜy stosować siatkę o symbolu ST-112/100/7 wg AT-15-3514/99 wymiarach 
oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm.  Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku i osnowy 
powinna wynosić nie mniej niŜ 125 daN. 
 
2.3. Kleje i masy klejące 
 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoŜa oraz do przyklejenia tkaniny szklanej wzmacniającej 
do płyt styropianowych, stosować materiały systemowe. Kleje winny odpowiadać wymaganiom 
określonym przez Instytut Techniki Budowlanej w świadectwie dopuszczającym do stosowania  
w budownictwie. 
Wymagana przyczepność:  do betonu  -      ≥ 0,3 MPa 
                                            do styropianu -      ≥ 0,1 MPa 
2.4. Profile metalowe 
 
- listwa cokołowa z aluminium anodowanego z krawędzią odciekową 
- kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z siatką 
 
2.5. Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa  
 
Stosować tworzywowe łączniki grubości min. 10 mm z główką o średnicy min. 45 mm, długości  
16 cm trzpień tworzywowy lub metalowy.  
 
2.6. Masy tynkarskie 
 
Stosować systemowe akrylowe masy tynkarskie barwione w masie o fakturze drobnej kaszy  
i uziarnieniu 2 mm. Masa tynkarska i podkład gruntujący muszą posiadać świadectwa ITB, 
klasyfikacja ogniowa - NRO.  
 -podkład gruntujący - gęstość objętościowa - 1,35 g/cm3. 
 
2.7. Materiały uszczelniające  
 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego. 
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.  
Jednoskładnikowa pianka poliuretynowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 
ociepleniowych. 
 
2.8. Parapety zewnętrzne 
 
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm.  
 
 2.9. Izolacja pionowa (osłona ścian w ziemi)  
 
Folia kubełkowa, gr. 0,5 mm, wysokość tłoczenia 8 mm, liczba wytłoczeń: 1860/m2 - folia na bazie 
polietylenu wysokiej gęstości.  
 
2.10. Malowanie 
 
- powierzchnie metalowe - farba chlorokauczukowa 
- powierzchnie ocynkowane -farba poliwinylowa do powierzni ocynkowanych 
 
2.11. Instalacja odgromowa  
 
- drut stalowy ocynkowany Ø 8 mm  
- rurki ochronne PCV Ø 32 mm  
- puszki tworzywowe 15 x 15 cm na złącza kontrolne 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu  
z ZRU. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1. Rusztowanie  
 
Zaleca się stosować rusztowanie systemowe, ramowe, metalowe.  
MontaŜ rusztowania naleŜy rozpocząć od ułoŜenia podkładowych bali drewnianych ich 
wypoziomowania. Rusztowania układać wg instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie rusztowań 
do ścian przy uŜyciu lin stalowych co druga kondygnacja. Sprawdzić wypoziomowanie 
poszczególnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzić stabilność całej konstrukcji rusztowania. 
Rusztowanie naleŜy uziemić i osiatkować. Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu, naleŜy dokonać 
odbioru rusztować, co naleŜy odnotować w dzienniku Budowy.   
 
5.2.Docieplenie metodą lekką  
 
Roboty naleŜy wykonywać w następującej kolejności:  
- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaŜ rusztowań i urządzeń, 

zdjęcie starych parapetów blaszanych (SST 001)  
- demontaŜ rur spustowych i rynien  (SST 001) 
- demontaŜ pionów odgromienia (SST 001), 
- demontaŜ krat okiennych, tablic, lamp, uchwytów (SST 001) 
- rozebranie nawierzchni betonowych (SST 001) 
- odkopanie cokołu budynku (SST 001)  
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian (czyszczenie, skuwanie, reperacja) 
- montaŜ pionów instalacji odgromowej  
- gruntowanie powierzchni ścian 
- przygotowanie masy klejącej 
- pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary 
- zamocowanie płyt styropianowych 
- naklejanie siatki z włókna szklanego 
- gruntowanie powierzchni 
- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej 
- montaŜ parapetów zewnętrznych blaszanych 
- montaŜ krat okiennych, tablic, lamp, uchwytów, rur spustowych  (materiały z odzysku) 
- czyszczenie i malowanie krat okiennych stalowych, rur spustowych, rynien 
- demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 
- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 
 
Budynek naleŜy odkopać na głębokość ∼ 1 m. Powierzchnię ścian „w ziemi” oczyścić, przygotować 
zgodnie z wytycznymi podanymi niŜej, ocieplić styropianem extrudowanym i obłoŜyć folią 
kubełkową. Wykopy zasypać i odtworzyć nawierzchnie.  
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Od poziomu terenu do wysokości 2,0 m zastosować styropian EPS 100. Pozostałe powierzchnie 
moŜna ocieplić styropianem EPS 80. Między styropianem EPS 100 a EPS 80 wykonać dylatację 
zgodnie z rys. nr 12.  
 
Przygotowanie podłoŜa ściennego 
 

W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości 
podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości 
powierzchni oraz czystości. Technologii ocieplenia ścian nie moŜna stosować w przypadku 
odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się podłoŜa 
lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne jest usunięcie warstwy. 
RównieŜ powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoŜa musza 
być usunięte np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych 
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca się ich oczyszczenie 
przez zmycie wodą pod ciśnieniem. 
 
Oceny jakości podłoŜa powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do 
wytrzymałości podłoŜa, naleŜy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie metodą „pull off”, 
uŜywając odpowiedniego  urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 
0,08 Mpa. Przy braku takiego urządzenia naleŜy wykonać próbę przyczepności. Powierzchnię podłoŜa 
naleŜy oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłoŜem powłok malarskich i tynków. Próbki 
materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm naleŜy przykleić w róŜnych miejscach elewacji 
(8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej 
powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoŜa. Przyczepność sprawdzać po 
3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. MoŜna przyjąć, Ŝe podłoŜe posiada 
wystarczającą wytrzymałość, jeŜeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. 
W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej z podłoŜem warstwy. PodłoŜe zagruntować środkiem zwiększającym 
przyczepność. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć dodatkowe mocowanie 
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoŜa. 
 
W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt duŜą 
nierównością powierzchni, naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach podłoŜa do 
10 mm naleŜy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspresji 
akrylowej w ilości 4 - 5% (wagowo). Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 20 mm naleŜy 
zastosować takie same rozwiązania jak wyŜej, ale wykonywać je w kilku warstwach. W przypadku 
nierówności powyŜej 20 mm naleŜy zastosować naprawę przez naklejenie materiału 
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie 
warstwy zasadniczej układu ocieplającego za pomocą łączników mechanicznych.  
 
Przed przyklejeniem płyty styropianowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie 
płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuŜszy niŜ  
7 dni; poŜółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.  
 
Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi) z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyŜowe. Spoiny płyt nie mogą 
znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między róŜnymi materiałami ściennymi. 
Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. 
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej tzw. metodą 
„pasmowo - punktową”. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuŜ obwodu płyty powinna wynosić co 
najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę naleŜy rozłoŜyć plackami o średnicy 8 - 12 cm. 
Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy 
klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewnienie dobrego styku 
ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy 
klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie 
przyłoŜyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeŜo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi 
ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim 
przymocowaniu listwy startowej.  
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Spoiny między płytami nie mogą teŜ przebiegać w naroŜach otworów (np. okien), ani na rysach  
i pęknięciach w ścianie. 
 
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe 
niŜ 2 mm wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia a przed 
rozpoczęciem wykonania warstwy zbrojonej naleŜy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 
ściernym.  
 
Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
 

Zaleca się stosowanie co najmniej 4 łączników na 1 m2. Długość łączników powinna być taka aby 
głębokość zakotwienia w podłoŜu wynosiła co najmniej  6 cm. Zastosowanie łączników 
mechanicznych nie moŜe spowodować wichrowania lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. 
Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od przyklejenia 
płyt.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
 

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt. 
Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Masę klejącą 
nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o szerokości tkaniny zbrojącej  
i grubości min. 1,5 mm, max. - 3 mm. Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast bardzo 
dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. 
Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie moŜe w Ŝadnym przypadku 
leŜeć bezpośrednio na płytach styropianowych. ZuŜycie masy klejącej do wykonania warstwy 
zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby 
układ ocieplający spełniał wszystkie podane wyŜej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka 
zbrojąca nie moŜe być być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników 
atmosferycznych a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i w konsekwencji 
widoczną deformacje w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie istotne to jest w przypadku 
siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania 
mechanicznego za pomocą łączników przy średnicy talerzyków (około 60 mm) muszą one być 
mocowane pod warstwą zbrojoną. Paski siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, 
szerokość około 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 
styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki naroŜne z siatki to na naroŜnikach zewnętrznych 
siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na naroŜnikach otworów  
w elewacji (np. okien) naleŜy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (około 20 x 30 cm). W 
części parterowej a takŜe na cokołach naleŜy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę 
pancerną.  
 
Wykonanie warstwy tynkarskiej 
 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską naleŜy 
wykonywać zgodnie z przewidziana w projekcie fakturą. Zaleca się unikać wykonywania wyprawy 
bez wyraźnej faktury, gdyŜ przy duŜych nagrzewaniach powierzchni mogą ujawniać się widoczne 
pęknięcia skurczowe. Masę tynkarską naleŜy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu 
tynkarskiego, zawsze w kierunku świeŜo połoŜonej warstwy. Bezpośrednio po nałoŜeniu warstwę 
wyprawy naleŜy przeciągnąć pacą stalową z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej,  
w zaleŜności od tego jaką ma się uzyskać fakturę. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku 
między wyschniętym a świeŜo nakładanym tynkiem naleŜy zorganizować wystarczającą liczbę 
robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać 
w temperaturach nie niŜszych niŜ 50C i nie wyŜszych niŜ 250C przy pogodzie bezdeszczowej. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany 
spadek temperatury 00C w przeciągu 24 godzin.  
 
Sposób ocieplenia w miejscach szczególnych  
  
Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych na parterze min. 2 m od poziomu terenu, naleŜy stosować 
kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki przyklejać masą klejącą do styropianu  
i dopiero potem przyklejać tkaniną zbrojącą z wywinięciem jej co najmniej 20 cm na ścianę przyległą.  
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Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe grubości min.  
2 cm. W miejscach gdzie szerokość ościeŜy jest zbyt mała naleŜy skuć fragment muru. Na styku 
ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy załoŜyć plastikowy profil na gąbce samoprzylepnej. 
Parapety zewnętrzne osadzić na uprzednio ocieplonej powierzchni styropianem gr. min 2 cm. Na 
bokach parapetów załoŜyć profile z tworzyw sztucznych. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanych ścianach muszą być wykonane równieŜ  
w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane m.in. profile dylatacyjne.   
 
5.3. Malowanie rynien, rur spustowych, elementów stalowych 
 
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej wyczyścić ze starej farby, odtłuścić i pomalować 
dwukrotnie farbą poliwinylową do powierzchni ocynkowanych.  
Wszystkie elementy stalowe zewnętrzne oczyścić z fragmentów łuszczących się powłok malarskich, 
stare dobrze zachowane powłoki przeszlifować, odpylić i odtłuścić. Ogniska korozji wyczyścić 
szczotkami stalowymi i pomalować farbą przeciwrdzewną. Całość pomalować dwukrotnie farbą 
chlorokauczukową. 
 
5.4. Instalacja odgromowa  
 
Piony instalacji odgromowej wykonać z drutu ocynkowanego o średnicy Ø 8 mm, prowadzonego  
w rurkach ochronnych z tworzywa. Rurki osadzić w bruzdach ściennych pod warstwą izolacji 
termicznej ze styropianu. Łączenia przewodów pionowych z uziomem wykonać za pomocą złączy 
kontrolnych umieszczonych w puszkach 15 x 15 cm wkomponowanych w ściany budynku na 
wysokości min. 0,5 m od poziomu terenu.  
Sporządzić metrykę instalacji odgromowej i wykonać pomiary (montaŜ instalacji i pomiary powierzyć 
uprawnionym osobom).  
 
  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Docieplenie metodą lekką 
 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
Kontrola jakości wykonywanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:  
- montaŜ rusztowań (warunki montaŜu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy) 
- przygotowanie ścian do ocieplenia 
- umocowanie płyt styropianowych 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 
 
Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką naleŜy uwagę zwrócić na nadzór techniczny, tj.: 
- ze względu na szczególny charakter robót przy ociepleniu ścian powinny być one wykonywane 

przez wykwalifikowanych pracowników, 
- konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a takŜe nadzór 

inwestorski i autorski, 
- w czasie wykonywania robót związanych z ociepleniem ścian powinien być prowadzony dziennik 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeŜenia dotyczące jakości podłoŜa, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 

 
Odbiór techniczny robót: 
a) w czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien objąć 

następujące etapy: 
- przygotowanie powierzchni ścian 
- przyklejenie płyt styropianowych 
- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 
- wykonanie faktury elewacyjnej 
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b) wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku 
c) po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 

sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi  
w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze końcowym naleŜy ocenić następujące elementy 
ocieplenia: 
- równość powierzchni - wg wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych  
- jednolitość faktury 
- jednolitość koloru 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 

 
6.2. Malowanie 
 
Powłoki z farb olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą bez śladów pędzla, smug 
,zacieków , uszkodzeń, plam i zmiany odcienia, bez prześwitów. Wszystkie powłoki powinny 
wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, przyczepność i wsiąkliwość.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe  
 
m2 powierzchni robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
 
PN-825/B-02020    Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
  
PN-92/P-85010    Tkaniny szklane. 
 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty                         

styropianowe. 
 
PN-B10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych.  
  
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych 
 
Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03  System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej 
wyprawy elewacyjnej. ITB Warszawa 1999 r.  

 
AT-15-3514/99                                             Tkanina szklana ST 112-100/7 
 
PN 90/B-02867                                      Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania 

stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 
 
Karty techniczne i instalacje producenta zastosowanego systemu ocieplenia metodą lekką.  
 
 


