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1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania:  

Izolacji ścian zewnętrznych budynku położonego w Katowicach przy ul. Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 7 

obejmującym ROBOTY BUDOWLANE: 

1. organizacja placu budowy (zabezpieczenie placu budowy) 

2. rozebranie opaski wokół budynku w zakresie niezbędnym do wykonania docieplenia 

3. odkopanie budynku do głębokości 1,5 m 

4. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  

5. docieplenie ścian budynku wg wskazań projektu 

6. naprawa przyłącza kanalizacji 

7. wykonaniu nowych opasek wokół budynku 

8. wywiezienie gruzu i uprzątnięcie placu budowy 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Specyfikacja techniczna stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących  

w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione  

w umowie, w szczególności: 

− utrzymanie i likwidacja placu budowy 

− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 

− działania ochronne zgodne z warunkami BHP 

− dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 

− utrzymanie drobnych urządzeń 

− zabezpieczenie robót przed wodą opadową 

− usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych 
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przez wykonawcę. 

Do robót specjalnych zalicza się: 

− zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynku podczas prac rozbiórkowych i demontażowych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jeśli jest 

wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 

zamawiającego stanowią część umowy.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe. Cechy materiałów i wyrobów powinny wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania 

ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien być 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej 

zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-

montażowych. 
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Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich elementów uszkodzonych dróg, chodników, trawników w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 

pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  

i chodników publicznych, trawników. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

BHP na budowie 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia 

stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników, a w szczególności 

dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. 

BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity: Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych 

Grupy robót: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane i inżynierii lądowej zakresie wznoszenia kpl. Obiektów budów lub ich części  

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

4532000 -6 Roboty izolacyjne 

5321000-3 Izolacja cieplna 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty przygotowawcze 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Klasy robót: 
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45110 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45320 Roboty izolacyjne 

45410 Roboty tynkarskie 

Kategorie robót 

45 Roboty rozbiórkowe 

45 Roboty ziemne 

45 Tynkowanie 

45 Ocieplenie ścian z wyprawą tynkarską  

45 Nawierzchnie z kostki  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.6 Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą  

i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 

wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego, którym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej robót.  

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby posiadały:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę na koszt własny. Miejsca czasowego składowania materiałów w obrębie terenu budowy będą 

uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

2.3 Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Preparat krzemionkujący  

Preparat służący do wgłębnego uszczelniania i renowacji muru przeciw kapilarnemu wnikaniu wody, tworzący 

sferę wodoszczelną od strony podłoża.  

Szlam uszczelniający 

Mineralna zaprawa uszczelniająca do wykonywania powłok hydroizolacyjnych m.in. podziemnych części 

budynków 

Zaprawa uszczelniająca mineralna 

Mineralna zaprawa wodo – i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, zaprawa na bazie cementu portlandzkiego  

z dodatkiem polimerów i wypełniaczy mineralnych. Do wykonania izolacji wyklucza się stosowanie preparatów 

bitumicznych. 

Zaprawa klejąca 

Gotowa lub wymagająca zarobienia z wodą materiał na bazie cementu modyfikowanego polimerami 

do klejenia płyt izolacji termicznej, elastyczna, mrozoodporna. Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze 

wskazaniami producenta 

Płyty ze styroduru  

Płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm 

Zaprawa zbrojąca 

Oparta na bazie cementu lub bez cementowa masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 

zatapiana jest siatka zbrojąca, zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta 

Siatka zbrojąca 
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Siatka z włókna szklanego impregnowanego  

Folia kubełkowa 

Wytłaczana folia kubełkowa z twardego polietylenu (HDPE) do osłony fundamentów, posadzek, stropów, ścian 

i tarasów  

Cement portlandzki 

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 

Obrzeże trawnikowe  

Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 

Płyta chodnikowa 35x35x5 cm 

Piasek do betonów zwykłych 

Glina surowa budowlana 

Pospółka  

Żwir filtracyjny 

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31,5 – 63 mm 

Miał kamienny łamany (kruszony) 0-4,0 mm 

Rura PVC 

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm 

Kształtki PVC 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm 

3 SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości 

do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób 

zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

4 TRANSPORT 

4.1 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 
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transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu 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 

nieodpowiadające 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 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z projektem, szczegółowymi 

warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano 

montażowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowalnej. W celu określenia jakości wykonywanych robót, należy po zakończeniu każdego etapu robót 

dokonać komisyjnych odbiorów. 

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 

Roboty dociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie 

niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panować przez co najmniej 

24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 55%. 

Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed 

uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz 

uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze 

powinny być chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za 

pomocą osłon z brezentu lub nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do 

uszkodzenia lub zniszczenia warstw dociepleniowych. 

Należy zadbać o to, aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników dysponujący 

właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonywane w sposób ciągły bez 

spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. 

W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy dociepleniowej do podłoża, powinno się ono znajdować 
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w stanie powietrzno-suchym, a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu  

i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na 

trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami dociepleniowymi. 

5.2 Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.3 Kolejność wykonywania robót: 

- prace przygotowawcze: roboty rozbiórkowe i demontażowe 

- roboty ziemne 

- przygotowania podłoża: odgrzybienie powierzchni, oczyszczenie myjką wysokociśnieniową. 

- impregnacja elewacji poprzez spryskanie od zewnątrz preparatem krzemionkującym. 

- gruntowanie podłoża – naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego. 

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej – dwuwarstwowe nałożenie przeciwwodnych mineralnych zapraw 

uszczelniających. 

- klejenie płyt izolacji do podłoża pomocą kleju. 

- klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomocą kleju. 

- izolacja ścian fundamentowych z folii kubełkowej. 

- naprawa przyłącza kanalizacji 

- podbudowy i nawierzchnie, wykonanie opaski 

- uporządkowanie terenu wokół budynku. 

5.4 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Przed przystąpieniem do robót ustalić metodę rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim 

sąsiedztwie rozbiórki. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby zniszczyć innych elementów budynku 

Wywóz gruzu z terenu budowy: Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu 

budowy w odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli 
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zachodzi taka konieczność – zutylizowany.  

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki. Kierownik robót powinien 

wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich 

zabezpieczania.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 

elektryczne. Zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową. 

5.5 Roboty ziemne 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy ty lko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 

innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 

kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów, 

 przetransportowania ziemi, 

 transportu mas ziemnych. 

5.6 Przygotowania podłoża: odgrzybienie powierzchni, oczyszczenie myjką wysokociśnieniową 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robot zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. Pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą). 

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 

(rożne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
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powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą. 

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.7  Impregnacja elewacji 

Do impregnacji ścian fundamentowych zastosować płynny preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym. 

Aplikację wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z wskazówkami producenta. 

 5.8 Gruntowanie podłoża 

Naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego. Podłoża silnie nasiąkliwe należy zwilżyć tak, aby były matowo-

wilgotne. Grubość powłoki ze szlamu elastycznego zależy od rodzaju hydroizolacji i powinna być zgodna  

z wytycznymi zawartymi w projekcie. 

5.9 Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej  

Dwuwarstwowe nałożenie przeciwwodnych mineralnych zapraw uszczelniających. Przygotowaną zaprawę 

należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię pędzlem, wałkiem lub pacą stalową warstwami o grubości 

uzależnionej od rodzaju wykonywanej izolacji wodochronnej (zgodnie z założeniami projektowymi). W czasie 

prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem  

5.10 Przygotowanie zapraw mas klejących 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez zarobienie woda 

fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa klejąca do 

wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, uzyskiwana jest przez 

zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa 

masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 mm. 

5.11 Mocowanie płyt styropianowych do podłoża. 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i przesuwać się ku górze. Masę klejąca należy 

układać packą stalowa na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w części środkowej 

plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty 

styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski 

drewnianej o szerokości 10 cm i długości min.1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, 

co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, 

nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze 
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ruszanie płyty. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę 

klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi 

z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie 

smarować masa klejąca. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach 

przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca 

owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży 

płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić min. 60 mm. Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty 

kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem 

ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek 

szczotką lub sprężonym powietrzem.  

5.12 Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu 

przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie 

wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą  

o szerokości 1,10-1,20 m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości tkaniny 

zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny  

w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej. Tkanina powinna być napięta 

i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. 

Siatka musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak, aby nie był 

widoczny kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 

mm i nie więcej niż 3mm. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie 

napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie  

i poziomie. 

Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się 

miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. 

5.13 Montaż folii kubełkowej 

Folię należy ułożyć wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany fundamentowej. Folię należy przymocować 

do podłoża używając gwoździ lub kołków. Używając łączników mechanicznych należy zastosować również 

podkładki uszczelniające. Miejscami, w których należy zamocować folię, są wytłoczenia (punkty bezpośrednio 

przylegające do ściany). 
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5.14 Roboty nawierzchniowe 

Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi. Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych 

kostek brukowych, płyt może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Grunt podłoża powinien być 

jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Rodzaj podbudowy przewidzianej do 

wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 

stanowić: piasek, miał kamienny łamany i tłuczeń kamienny. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie 

z wymaganiami określonymi w projekcie dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt: Kostki układa się na podsypce lub podłożu 

piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 

ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 

wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Elementy kontroli jakości robót: 

1. Zasady kontroli jakości robót, 

2. Pobieranie próbek, 

3. Badania i pomiary, 

4. Certyfikaty i deklaracje, 

5. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych. 

6.2 Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
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robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

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

technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 

nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4 Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie pisemnej do 

ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty 

budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowa, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych 

narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

6.5 Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności  

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową 

i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej  

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania  

i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami 

zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 

rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami 

skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu 

powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami  

i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną 

powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 

otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. 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 przez cały okres 

trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 
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a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

inspektor nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na 

piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie od daty zawiadomienia. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych 

oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie 

ustalonym zgodnie z umową, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

zamawiającego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną.. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót  

w poszczególnych elementach i asortymentach odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej, komisja wyznacza Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, czy odrzucenia dokonuje 

zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 

 

Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
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9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena wykonania robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Nie przewiduje się odrębnego 

rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na 

podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.  

U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0) 

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
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