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 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.  Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest SST są roboty budowlane związane z 

powstrzymaniem dalszej degradacji ścian budynku Biblioteki Publicznej w Radomiu.  

2. Program prac remontowych 

1 . Zabezpieczenie ścian fundamentowych budynku z uwzględnieniem 

-    osuszenia i odgrzybienia ścian fundamentowych 

-    izolacji pionowej i przepony poziomej (metodą iniekcji) 

-    wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych 

-    izolacji    poziomej    posadzki   piwnic   i   wykonanie    nowych   warstw posadzkowych 

-    zmianę    ukształtowania    i    nawierzchni    terenu    wokół    budynku umożliwiające 

odprowadzenie wód deszczowych. 

2.  Remont części niskiej z uwzględnieniem 

-    wymiany pokrycia na papę termozgrzewalną  

-    wykonanie prawidłowego okapu dachu (gzyms, obróbki blacharskie) 

-    ocieplenie elewacji metodą lekką mokrą 

3.  Remont balkonu nad wejściem głównym z uwzględnieniem: 

-    izolacji    poziomej    płyty   balkonowej   wraz   z    nowymi    warstwami posadzkowymi 

-    nowy sposób odprowadzenia wód opadowych,
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych . 
1.2. Zakres stosowania OST 
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

KOD CPV ZAKRES ROBÓT 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262300-4 Betonowanie  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45321000-3   Izolacja cieplna 
45443000-4 Roboty elewacyjne 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów    pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
l .5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
I.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
l .5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.     Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
l .5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają 
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wymagania SST w czasie postępu robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 3.   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 4   TRANSPORT 
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 5   WYKONANIE ROBÓT 
5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6. l. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań Inspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
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własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 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, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 
spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
 [2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjnej 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
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w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8. l. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami, 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
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zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.3.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
    lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  
    programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  
   tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.     Ustawy 
-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. 
zm.). 
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
-    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia „99” r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, póz. 
1229). 
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
-    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie  sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 204!). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001. 
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III.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111300-1 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót: 
- skucie zawilgoconych tynków w piwnicach 
- rozebranie posadzek piwnic 
- rozebranie posadzki tarasu 
- rozebranie istniejącego pokrycia dachowego 
-Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki , 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Nie występują 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem 
wykonywania prac,  
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego, 
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk 
materiałów nadających się do ponownego użycia, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach 
zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 
pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2. Przed przstąpieniem do robót rozbiórkowy wykonawca winien przedstawić projekt technologiczny rozbiórki  
        ścian podłużnych 
5.3. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5 
1.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
1.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
1.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie  5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie  7. 
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10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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2. BETONOWANIE – KOD CPV 45262300-4 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
 - wykonanie podłoża pod posadzki piwnic z betonu B-15 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg 
PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 
badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
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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 przystosowane do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia 
oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym 
że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. Transport 
4.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) 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. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
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odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
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umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
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Cena jednostkowa obejmuje : 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, 
ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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3. WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH –  
KOD CPV 45261210-9 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
7.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej  wraz z obróbkami blacharskimi . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
2.1. Papa termozgrzewalna SBS nawierzchniowa i podkładowa/ 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie 
lub świadectwie.  
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i  
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
Odległość między stosami – 80 cm.  
2.2. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:  
– temperatura mięknienia 60-80°C,  
– temperatura zapłonu 200°C,  
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,  
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy  
sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,  
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze  
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.  
2.4. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
2.5. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
4. Transport 
 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych  należy przestrzegać  przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:  
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane  
drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;  
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89  
/B-27617;  
3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i  
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników;  
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
Odległość między warstwami – 80 cm. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999, 
- równość powierzchni podkładu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
-  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
a) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 
krawędzie zewnętrzne. 
5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej  
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o  
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu:  
a) betonowym,  
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt  
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.  
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do Podłoża oraz sklejania dwóch jej  
warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika  
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.  
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać  
następujących zasad:  
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od  
strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej  
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania Podłoża,  
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika  
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej  
lub jej zapalenia,  
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego  
Podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  
5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o  konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W  dachach  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
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(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny  być  dostosowane  do  wielkości  odwadnianych  powierzchni  dachu. 
6. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
6.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej ST. 
6.2.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 
6.3.Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, 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 podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
Opis badań 
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia  
- Sprawdzenie     rozmieszczenia    styków     i     wielkości     zakładów  
- Sprawdzenie szczelności pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 
10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, 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. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach  
- Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– m2 pokrytej powierzchni, 
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (deskowania i łat), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
(g) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
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fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączen poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie   mocowania   elementów   do   deskowania,   ścian,   kominów, 

wietrzników, włazów itp. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- Sprawdzenie   szczelności   połączeń   rur   spustowych   z   przewodami 

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 
przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego.  
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.  
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  
badania techniczne przy odbiorze.  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:  
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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4. ROBOTY IZOLACYJNE – INIEKCJA KRYSTALICZNA - 
KOD CPV 45320000-6 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru iniekcji 
krystalicznej murów 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem jest wykonanie izolacji metodą iniekcji krystalicznej. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji poziomej i pionowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach murowanych z 
cegły. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.Materiały 
2.1. (1) Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg 
PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 
badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
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 przystosowane do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia 
oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 2.2.aktywator krzemianowy, składający się z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu, nie występuje w 
wolnym obrocie towarowym i nie można go otrzymać kupując jego składniki. 
2.3.Woda 
Do przygotowania zaprawy stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
3.Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są elektropneumatyczne wiertarki i 
wiertnice o pracy możliwie bezwibracyjnej wyposażone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy 
większych grubościach murów zaleca się stosowanie wiertarek wyposażonych w prowadnice pozwalające na 
zachowanie stałego kąta pochylenia otworów. 
Pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposażona w rozdzielacz - może obsługiwać 
jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych. Waga do odmierzania preparatu. 
4.Transport 
4.1.Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być (szczególnie worki z 
zaprawą) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery należy chronić 
przed przemarznięciem. 
4.2.Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 
5.Wykonanie robót 

Sposób wykonania: Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodą iniekcji 
krystalicznej: 

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do 
poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy też 
nie. Otwory o średnicy 20 mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo obrotowych w odstępach co 10-15 cm, w 
zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5% masowych lub gdy nie 
wykonuje się pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego 
zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Stwierdzono bowiem, że - podobnie 
jak w innych technologiach - zasolenie murów wpływa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Otwory 
iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15o-30o do poziomu. Sposób 
wiercenia otworów ilustrują rysunki przekroju poziomego i pionowego murów wierconych jednostronnie i 
dwustronnie.  

2. Nawiercone otwory iniekcyjne nawilża się, przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego, wodą przez 
skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę 
stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia 
iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia, 
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świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i 
wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo 
samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 
wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. 
Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji 
można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o 
gęstszej konsystencji. Czynność ta zwiększa estetykę lica muru w strefie iniekcji. 
 
4. Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bez pośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 minut od 
czasu dodania wody do składników mieszanki.  

5. Przeciwwilgociową izolację pionową wykonuje się w następujący sposób: otwory iniekcyjne wierci się w 
identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast różnica polega na rozmieszczeniu otworów na 
płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku. Płaszczyznę muru zewnętrznego nawierca się siatką otworów 
iniekcyjnych w odległościach w rzędzie i pionie co 20 cm. W wyjątkowych sytuacjach zasolenia muru otwory 
należy wiercić w odstępach co 15 cm. Geometria rozmieszczenia otworów pokazana jest na rysunku, 
przedstawiającym widok ściany od strony nawiertów oraz na rysunku przedstawiającym przekrój pionowy 
izolowanej pionowo ściany. Pozostałe czynności są identyczne, jak podczas wykonywania izolacji poziomej tą 
metodą. 

6.Kontrola jakości robót 
 6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 
Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony. 
Jeżeli roboty prowadzone będą poniżej poziomu gruntu to wykop musi być wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał 
prac, a przy głębokości powyżej 1 m prawidłowo oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne 
fragmenty należy zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu. 
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenić stan techniczny 
muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, występowania rys, spękań, 
pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. Praktycznie każdy mur należy traktować jednostkowo. Indywidualnego 
potraktowania wymagają mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś 
wypełniony luźnym materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem 
posiadającym zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W każdym budzącym wątpliwości przypadku 
należy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje. 
 6.2. Badania w czasie robót 
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości. 
W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. Może to być 
spowodowane pęknięciami, kawernami w murze. 
W trakcie wypełniania otworów zaprawą należy dopilnować, aby materiał wypełniający został prawidłowo 
zagęszczony. 
 6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu powinien zostać dokonany w 
możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych ścianach 
(np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw 
otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów. 
 7.Obmiar  robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn długości i grubości muru. Długość muru należy 
przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR-W 4-
01/0633 
8.Odbiór  robót 
8.1. Odbiór otworów należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji preparatu .  
Należy sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz kąt nachylenia. 
8.2. Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku należy każdorazowo  
odnotowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu, który zainiekowano,  
ewentualnie ilość preparatu, który należy dolać, uwagi dotyczące stanu technicznego muru, inne. 
8.3. Odbiór przepony należy wykonać bezpośrednio przed wypełnieniem zaprawą.  
Sprawdzić należy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany. 
8.4. Odbiór końcowy należy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić należy czy wszystkie otwory zostały  
w pełni wypełnione zaprawą. 
8.5. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
 jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
8.5.1. Jeżeli możliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów  
i wprowadzenie preparatu to należy na fragmentach muru budzących wątpliwości wykonać tą operację, 
8.5.2. Jeżeli kolejne wiercenie w tym samym pasie może osłabić konstrukcję ściany, lub nie przyniesie 
oczekiwanego  
efektu, bo struktura muru to uniemożliwia to przeponę należy wykonać od nowa na innej wysokości muru. 
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8.5.3. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

8.5.4.  Skuteczność wykonanej przepony można ocenić przez porównanie pomiarów stopnia zawilgocenia muru  
przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesiącach od daty  
wykonania przepony poziomej. 
9.Podstawy płatności 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania przepony poziomej muru według ceny 
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego. 
10. Przepisy związane 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 1925:2001 
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej. 

PN-EN 772-11:2002 + 
uzupełnienia 
PN-EN 772-11:2002 
/A1:2005 (U) 

Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody 
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia 
naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji 
wody elementów murowych ceramicznych. 

PN-92/C-04504 
Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w 
postaci proszku. 
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5. TYNKOWANIE – TYNKI RENOWACYJNE 

 KOD CPV 45410000-4;  
 1. Wstęp 
 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej s specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie tynków renowacyjnych w tech-
nologii Schomburg.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, magazynującą 
szkodliwe sole, kształtują również formę architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub 
mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robót remontowych zawilgoconych i zasolonych murów oraz 
sklepień szczególnie w obiektach zabytkowych. 
Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć znajdująca się 
w otoczeniu może bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z wodą przedostają się do murów roztwory 
chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są kapilarnie do wyższych partii obiektu. Przy 
dłuższym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji użytkownika może dojść do szeregu niekorzystnych 
zjawisk. Na murach pojawią się zawilgocenia, przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynków, wykwity soli. 
Kryształki soli powstające wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość powodując 
niszczenie tynków i murów. Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć 
z powietrza. Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w okresie zimowym na 
skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pionowej przerwie napływ wilgoci 
w głąb murów. W miarę upływu czasu mury będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na 
powierzchniach ścian będą natomiast krystalizować szkodliwe sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki. 
W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone biologicznie przez mchy, porosty, glony, 
bakterie oraz grzyby pleśniowe. 
Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą magazynować 
krystalizujące sole oraz umożliwi ą stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidują skażenia biologiczne. 
W tym celu należy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych w następujący 
sposób: 
•skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między cegłami, 
•neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem,  
•likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych , 
•obrzutka z zaprawy cementowej,  
•uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie ścian za pomocą zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem 
preparatu napowietrzającego,  
•tynk renowacyjny,  
•gruntowanie ścian preparatem  
•malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi. 
Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniżej. 
Tynki renowacyjne tak jak 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 renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
 1.4.Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  i oznaczają: 
•roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków  zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
•Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
•wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
•procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
•ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 
niezbędne do jego wykonania 
 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 2.Materiały 
2.1.Roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca sole rozpuszczalne w wodzie 
(chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczając przemieszczanie tych soli do 
świeżego, jeszcze niehydrofobowego tynku. 
Dane techniczne: 

Baza wodny roztwór sześciofluorokrzemianu cynku 

Magazynowanie odporny na mróz do -5ºC, 24 miesiące 

Zużycie 0,4-0,5 kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu  

 2.2. Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i 
grzybów pleśniowych. 
Dane techniczne: 

Baza roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów 

Ciężar właściwy ok. 1,06 (kg = litr) 

Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego 

Zużycie w zależności od skażenia biologicznego 0,1-0,5 dm3/m2  

Czas schnięcia minimum 24 godziny 

Temperatura stosowania powyżej +1°C 

Rozcieńczanie nie zaleca się, produkt gotowy do użycia 

Opakowania kanister 10dm3 i 1dm3 

Magazynowanie 
przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w 
zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy 

 2.3. Środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych. Stosuje się go jako domieszkę dodawaną 
przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich właściwości, a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o 
wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw służących do spoinowani i 
przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset. 
Dane techniczne: 

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

Ciężar właściwy ok. 1,0 (kg = litr) 

Kolor Biały 

Zużycie 0,3 kg/m2  

Magazynowanie 
przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w 
zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy 

 2.4. Porotwórczy dodatek do tynków, powoduje hydrofobizację tynku, polepsza jego termoizolacyjność i dyfuzyjność (zawartość 
porów powietrznych w tynku osiąga ok. 30%). 
Dane techniczne: 

Baza kompozycja proszkowych materiałów hydrofobowych 

Gęstość 0,40 g/cm3 

Kolor biały 

Zużycie 0,03 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie 
przechowywać w zamkniętych opakowaniach fabrycznych w chłodnym i 
suchym miejscu do 12 miesięcy 

 2.6. Tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do nakładania 

ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów 

krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 

Dane techniczne: 

Baza specjalna zaprawa tynkarska  WTA 
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Kolor Szary 

Dodatek wody 6,0-6,5 dm3/worek 

Zużycie 
ok. 9,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy 
(z jednego worka otrzymuje się 34 dm3 zaprawy) 

Składowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy 

Temperatura stosowania nie mniej ni +5ºC 

 2.7. Gruntownik oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych posiada następujące właściwości: 
•wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość, 
•dyfuzyjny, 
•bezrozpuszczalnikowy. 
to rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła wodnego potasowego), do stosowania zewnątrz i 
wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany może być jako gruntownik pod farby 
krzemianowe. 
Dane techniczne: 

Kolor bezbarwny 

Baza szkło wodne potasowe  

Gęstość 1,0 g/cm2 

Czas schnięcia 2-3 godzin; po 12 godzinach można nakładać kolejną warstwę 

Temp. stosowania 
temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż +8ºC (także 
w trakcie schnięcie) 

Rozcieńczenie wodą 

Składowanie 
w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie 
zamkniętych opakowaniach 

Zużycie 
ok. 100-200 ml/m2, w zależności od chłonności i struktury podłoża 
zużycie może ulegać dużym wahaniom. Dokładną wartość należy ustalić 
poprzez próby. 

 2.8. WODA  
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za wierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 2.9.  KRUSZYWA 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a 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 0,5mm. 
 2.11. CEMENT 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
 3.Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
•do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej 
wiertarce 
•do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  
•do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego.  
 4.Transport 
4.1.Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
4.2.Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.3.Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 
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 5.Wykonanie robót 
 5.1. Przygotowanie podłoża 
5.1.1.Skucie starych tynków 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80cm okalającego, 
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od 
lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie 
zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub 
przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 
5.1.2.Neutralizacja podłoża 
5.1.2.1. W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem Przy nasycaniu 
jednokrotnym rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu powinno wynieść 0,5 kg/m² 
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:, a dla drugiego nasycania – 1:1. Łączne zużycie 
preparatu powinno wynieść 0,5kg/m². Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po 
około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie stosować 
naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji należy chronić przed zachlapaniem, a 
ewentualne rozbryzgi należy niezwłocznie zmywać wodą, gdyż zanieczyszczenia preparatem mogą spowodować 
uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementów szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest 
zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać kontaktu ze 
skórą i oczami 
5.1.2.2. Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych) mechanicznie 
np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu w ilości od 0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 
godzinach można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 
 5.2. Obrzutka 
Na podłoże zneutralizowane należy wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej . Zaprawa powinna pokryć 
powierzchnię ściany maksymalnie w 50%. Zaprawę należy sporządzić w następujący sposób: połączyć wodę 
z preparatem w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0-4mm wymieszać w stosunku 1:3 (jedna część 
cementu: trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę piasku z cementem ciągle mieszając do 
uzyskania potrzebnej – rzadkiej konsystencji (umożliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu 
natryskowego lub miotełki). Zaprawę  należy mieszać intensywnie przez czas nie dłuższy niż 2 minuty tak, aby nie 
wprowadzić do mieszaniny zbyt dużej ilości powietrza. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC. 
Przestrzegać należy wszystkie reguły sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynków z zapraw 
cementowych. Należy chronić świeżo ułożoną wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury 
i nasłonecznienia.  
 5.3. Wyrównanie ubytków 
Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy wyrównać i uzupełnić powierzchnię ściany tynkiem wapienno-
cementowym z dodatkiem preparatu napowietrzającego. Do mieszania używać mieszarek przeciwbieżnych lub 
wolnospadowych. 
Kolejność dodawania i proporcji składników podaje tabela: 

 
W litrach na  
100dm3 zaprawy 

W kg na 1m3  
zaprawy 

1. Mieszanie wstępne   

Woda 10 -15 100-150 

Kruszywo 20 260 

Dodatek napow. 380 gram 2,9 kg 

2. Dodatek   

Piasek 60 780 

Cement 10 130 

Wapno hydratyzowane 20 100 

Woda W miarę potrzeb W miarę potrzeb 

Podłoże przed nałożeniem zaprawy powinno być czyste i wilgotne. Nie zacierać warstwy tynku wyrównującego, 
pozostawić ją szorstką. 
 5.4. Wykonanie tynków 
Tynki renowacyjne przygotować (wymieszać z wodą) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu 
tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją także przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy 
użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk należy nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym 
w jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy większych grubościach tynk 
nanosić etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w żadnym z miejscu mniejsza od 
2,0cm. Jeżeli tynki układane są maszynowo to należy zastosować się do następujących zaleceń: 
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną 
odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 
•nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 
30cm. 
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nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy  
13-14mm ok. 18cm. 
Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do podłoża - 
stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki 
ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich 
połączeń i mocowań.  
Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić i pozostawić do 
wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne 
zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku 
naprężeń skurczowych. 
Stopień zasolenia Zabieg Grubość warstwy (cm) Uwagi 

Niski 
1.Obrzutka 
2.TYNK 

≤0,5 
≥2,0 

obrzutka częściowa 

Średni do 
wysokiego 

1.Obrzutka 
2.TYNK 

≤0,5 
1-2 

grubość sumaryczna 
min. 2,5; max 4cm 

1.Obrzutka 
2.TYNK PODKŁADOWY 
3.TYNK 

≤0,5 
≥0,1 
≥1,5 

 

 
Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskać 
prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica powierzchni i następnie 
wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.  
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia horyzontu. W tym celu 
w odległości 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę gwoździe tak, aby wystawały ponad 
najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić 
należy za pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek 
malarski i na jego linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z której mamy wykonać tynk. Do osadzenia kloc-
ków nie należy używać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Również gips, 
którym umocowane są puszki instalacyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a elementy te zamocować np. 
klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do wyznaczania lica powierzchni 
przyszłego tynku. W tym celu do główki skrajnego tj. narożnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się 
pion i po opuszczeniu go aż do podłogi wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20 cm od podłogi, nowy 
gwóźdź tak, aby jego główka dotykała sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż 
niego osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do 2 m. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby 
powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę samą czynność trzeba 
powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej samej ścianie. Następnie 
naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii wytyczonej sznurem 
osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, przy wprawie tynkarza, zamiast klocków 
zastosować narzucone placki zaprawy wyrównane packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje 
się do wykonania pasów kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasów". 
Polega ono na tym, że na pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i 
ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stężeniu 
zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten 
tradycyjny sposób jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. Można zamiast 
tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one zostać usunięte przed ostatecznym 
wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. 
Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach zewnętrznych ścian. 
W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz pomieszczeń), 
aby możliwe było ponowne użycie zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawę narzuca się 
kielnią bądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między 
sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem 
falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut 
w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We 
wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo 
zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach). 
 5.5. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 
Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy przyjąć zasadę, 
że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Przeciętnie należy odczekać ok. 
1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec 
zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na 
powierzchni szpachli. 
należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym pojemniku aż do uzyskania 
jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych na opakowaniu).  
Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu (ok. 
15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie gładzi wykonuje się ruchem 
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kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa 
nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje się po wyschnięciu 
do szlifowania. 
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie 
powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej 
wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm. 
 5.6. Przygotowanie do malowania 
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne podłoże 
należy zagruntować preparatem w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień 
tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 
 5.7. Malowanie tynków 
Farba krzemianowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń 
pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować bez przerw 
w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) 
należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. 
Ponieważ składnikami farby krzemianowej są materiały naturalne możliwe są niewielkie różnice intensywności 
kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować na 
oddzielnych powierzchniach. 
 6.Kontrola jakości robót 
 6.1.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i 
gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy przydatności. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody,  kruszywa oraz gotowych 
mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 
 6.2.Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze gólności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
 Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany  w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
•zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
•jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
•prawidłowości przygotowania podłoży, 
•mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
•przyczepności tynków do podłoża, 
•grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0cm, 
•wyglądu powierzchni tynku, 
•prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
•przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
•wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 7.Obmiar robót 
Jednostka i zasady obmiarowania 
 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 zgodnie z zasadami 
przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych . Ilość tynków w m2 określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 8.Odbiór robót 
 8.1. Odbiór podłoża 
 Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpie niem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
•tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie  wykonać roboty tynkowe. 
 8.3. Odbiór tynków 
8.3.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. 
8.3.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
•pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm  w pomieszczeniu,  
•poziomego  –  nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  

kategoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie prze-
cinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji proj. 

pionowego poziomego 

0 
I 
Ia 

nie podlegają sprawdzeniu 

II 
≤4mm na długości łaty 
kontrolnej 2m 

≤ 3mm na  
długości 1m 

≤4mm na długości 1m 
i ≤10mm na długości ściany 

≤4mm na  
długości 1m 

III 
≤3mm i w liczbie ≤3 na 
długości łaty kontrolnej 
2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem ≤ 
4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz ≤ 
6mm w pomieszczeniach 
wyższych 

≤3mm na długości 1m 
i ogółem  ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤3mm na  
długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤2mm i w liczbie ≤2 na 
długości łaty kontrolnej 
2m 

≤1,5mm na 1m i ogółem 
≤3mm w po-
mieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz ≤4mm w 
pomieszczeniach 
wyższych 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem  ≤3mm na 
powierzchni ściany 

≤2mm na  
długości 1m 

 
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek Niedopuszczalne są 
następujące wady:  
•wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tyn ków, pleśni itp.,  
•trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża, spękania tynków. 
8.3.3.  Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien  zawierać:  
•ocenę wyników badań,  
•wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
•stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 9.Podstawy płatności  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków na ścianach i każdy metr 
bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych 
przez Zamawiającego. 
 10. Przepisy związane 

PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

PN-EN 1015-3:2000 
Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 
Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 
Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

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

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
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PN-EN 934-6:2002 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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6. ROBOTY IZOLACYJNE - HYDROIZOLACJE                             

KOD CPV 45320000-6 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 
W pomieszczeniach porządkowym i socjalnych oraz w sanitariatach - płynna folia izolacyjna bezpośrednio pod 
płytki np. 2 warstwy z zaprawy uszczelniającej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w SST . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i 
stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i 
posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: 
Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 
Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów 
oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 
- Gotowa zaprawa do wypełniania pustek w murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej 
- Sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych Gotowy do użycia krzemianujący i 
hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu. 
– roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998, 
– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Izolacje wykonywane na gorąco 
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały: 
– lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24625:1998, 
– papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 04615, PN-92/B-27618, PN-
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Izolacje membranowe 
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej 
odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty 
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych, 
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żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
4.  Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą  PN-69/B-10260. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych 
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych 
obiektów inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do wykonania izolacji 
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych podejmuje Inżynier. Wykonawca nie może 
przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inżyniera – bez zgody 
Inżyniera. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z normą PN-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i być o 3 
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
5.2. Zakres wykonywania robót 
Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne 
części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i 
związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie 
z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
– temperatury podłoża, 
– wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej 
wilgotności), 
5.2.4. Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez 
Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą 
techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
– malowanie pędzlem, 
– nanoszenie wałkiem, 
– natryskiwanie, 
– szpachlowanie, 
– przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów 
robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie warstwy ochronnej 
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
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dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 
 5.3.  Wykonanie iniekcji poziomej - metoda grawitacyjna jednorzędowa 
Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu zawilgocenia. 
Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem 30º do 45º w rozstawie osiowym, co 
15cm na głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy prowadzić tak, aby otwór przechodził, 
przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów należy 
usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru 
znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych 
wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą, a po 24 godzinach 
ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać preparat  . Czas trwania iniekcji zależy od stopnia 
chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane 
zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 -48 godziny. Po zakończeniu iniekcji otwory należy 
wypełnić płynną zaprawą 
6.  Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem 
równości, braku plam i zabrudzeń), 
– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania 
powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z 
kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM, 
– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
– kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
– oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i 
obmiarem w terenie. 
8.  Odbiór robót 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów 
robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, 
atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
– wykonanie warstwy gruntującej, 
– wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy: 
 1.  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 2.  PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 3. PN-B-24625:1998  Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany 
na gorąco. 
 4.  PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
 5.  PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
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szklanej i welonu szklanego. 
6.  PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
7.  PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z 
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
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7. IZOLACJA CIEPLNA  KOD CPV 45321000-3 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji cieplnych i akustycznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji  termicznej i akustycznej. 
- izolacja stropodachu z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm   
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 
w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 
badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji termicznych – wełna mineralna twarda gr. 15 cm zgodna z PN-EN 13162:2009 
Przechowywanie 
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
Transport.  Płyty  należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.4. Materiały termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających do stosowania w budownictwie: 

W szczególności powinny odznaczać się: 
– niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
– małą gęstością objętościową (kg/m3),małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania 

jaki użytkowania, 
– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
– odpornością na wpływy biologiczne, 
– brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
– odpornością ogniową. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez 
szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 
minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą). 
6. Kontrola jakości 
Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża i położenie , 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
                                                    Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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8. POKRYWANIE PODŁOG - KOD CPV 45430000-0 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Okładziny schodów z granitu szorstkiego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw 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. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i 
wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 
spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 
stalową – bez pęknięć i odprysków, 
gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
2.6. Płyty granitowe szorstkie gr. 2 cm i 5 cm 
2.7. Dwuskładnikową, twardo - elastyczną, bezrozpuszczalnikową, zamykającą powłoką epoksydową. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Wylewka samopoziomująca – zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Suche 
wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować i pozostawić na 4 godziny do 
wyschnięcia. Gotową zaprawę wylać na podłoże wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą 
zgarniającą. 
Wylaną zaprawę chronić przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciągami. 
Wykładziny rulonowe układać po wyschnięciu zaprawy lecz nie wcześniej niż po 48 godzinach. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 
być niższa niż 5°C. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
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pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
5.2. Wykonanie wykładzin z płytek. 

We wsazanych pomieszczeniach ułożyć posadzki ceramiczne z płytek gresu technicznego klejonych do podłoża 
przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.  
Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 8 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, nasiąkliwość  

0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.  
� Płytki wyłożyć na ściany w formie cokołu wysokości min. 10 cm 
� Okładziny schodów i podestów zewnętrznych ułożyć z płytek gresu technicznego klejonych do podłoża 

przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.  
Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 10 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, nasiąkliwość  
0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R10 z reliefem, faktura matowa.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając: ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa klejąca) musi być przygotowana zgodnie i instrukcją producenta. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię podłoża.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut, 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości oraz wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm, 
W przypadka płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą powierzchnią 
płytki.. 
Dla uzyskania jednakowej wielkość! spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące 
szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
-    od 200 do 600 mm -  około 4 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek jak dla podłóg stosuje 
się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
5.3. Wykonanie posadzki epoksydowej zgodnie z wytycznymi producenta. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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9. ROBOTY ELEWACYJNE - KOD CPV 45443000-4,  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleń scian budynków 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
docieplenia zewnętrznych ścian budynku 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
-. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szklą wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju j stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
-. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izołaqi termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy 
ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
- Styrodur  gr. 10 cm na ścianach  fundamentowych, 
-  EPS 70-040  gr. 15 cm ścianach nadziemia 
- -   Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 
- Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, 
nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach 
tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną 
-   Siatka     zbrojąca     —     siatka     z     włókna     szklanego     (impregnowanego 
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
-.   Zaprawy (masy) tynkarskie mineralne  - suche zaprawy do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych.  
- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
- pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej, 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na 
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
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zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym 
3. Sprzęt 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 
robót elewacyjnych.. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku podokiennym. 
- wykonać montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne . 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości l równości. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwi ć uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości 
należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
Można także wykonać próbę odrywania  
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami,  
Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego pokruszonego 
tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i odspojone usunąć. Poszerzyć 
rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję budynku. Uszkodzone 
fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Duże rysy wzmocnić przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej. 
Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem. 
 
Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie poszczególne płyty, 
pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm.  
Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w ścianie. 
Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić uwagę, by spoiny nie 
pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić 
paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o długości mocować na powierzchni i w narożnikach ścian w 
ilościach określonych w instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej. 
Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,  
Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna szklanego 
- z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i ościeży. Naroża 
zewnętrzne ościeży drzwi, okien i narożniki budynku na całej wysokości wzmocnić ażurowymi kątownikami 
aluminiowymi. 
Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale elastycznym np. 
silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach ościeży. 
 Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy zeszlifować. 
Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem chemicznym i 
poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją redukuje. 
Masa tynkarska - Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na mokre. Przerwy technologiczne 
wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masę nakładać pacami stalowymi i wygładzać do 
uzyskania faktury.. 
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Obróbki powinny wystawać min 5cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania ocieplenia: 
- Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia 
- Ocena podłoża 
- Kontrola przygotowania podłoża 
- Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych 
- Kontrola wykonania mocowania mechanicznego 
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
- Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i faktury. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia.  
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem niezbędnych rusztowań. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego .: 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. 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-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie    sezonowego   zapotrzebowania    na   ciepło   do   ogrzewania    budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z póżn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia 
12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB 
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r 
- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia   Udzielania   Aprobat   Technicznych   ITB   Warszawa   instytut   Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r. 
 


