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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1. 
1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
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wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
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1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dn. 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 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. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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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. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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. 
1.5.7. 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 
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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. 
1.5.8. 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. 
1.5.9. 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, poz. 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 poz. 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 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
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 z dopuszczalnego źródła spełniają 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 miejsc owego 
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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 ze 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 odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
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 spełniał 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 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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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 dotycz ące 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 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 
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub 
kontraktem oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzo ru. 
5.2.1. 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 dotyczące 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 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
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, 
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- 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 jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 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 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. 
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6.5. Raporty z bada ń 
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. Badania 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. 1 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. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 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 Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru, 
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- daty zarządzenia 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 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia 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 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[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 [1]-[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 geodezyjne, 
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 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 
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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 okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt 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 wdra żania 
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 
8.1. 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 zanikaj ących i ulegaj ących 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 cz ęściowy 
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 (ko ńcowy) 
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 
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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 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. 
8.4.2. 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 o. 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 przełoŜenie 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 r ękojmi 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 gwarancji 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 
robót(końcowy) robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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 
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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 
9.2.1. 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, 
€ opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
€ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie 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, poz. 
2016 
z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
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10.2. Rozporz ądzenia 
– 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, poz. 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, poz. 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, poz. 1650). 
– 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). 
– 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, poz. 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, poz. 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, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, ontażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 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 INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych 
kubaturowych. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg 
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem 
rurociągów lub instalacji – wykonywanych poza placem budowy. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.). 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych 
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1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej: 
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru, 
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-zbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 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, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 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 znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
– Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część 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 
rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w STT 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 materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
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to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 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. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
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swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze 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. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
1.5.10. 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 
niespełniających 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty w 
niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 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 (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 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 
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jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że 
postanowienia ogólnych lub szczegółowych 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. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. 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 lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
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 tylko 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. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
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, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany 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 on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 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 nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
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narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące 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. 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 Inspektora nadzoru 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. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
wymaganiach także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 
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niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów 
pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór 
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu 
powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być 
większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych 
załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 
jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

10. część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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– 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, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– 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 zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
– 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, 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 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, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 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 ponosi Wykonawca. 
6.1.3. 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 własnej 
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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. 
6.1.4. 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. 
6.1.5. 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. 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
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. 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 
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. 
6.1.8. Dokumenty budowy 
[1] 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 jej imienia i 
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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 Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia 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 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia 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 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[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 [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemny ch 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o 10 
cm. 
6.3.2. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  –3 cm 
lub +1 cm. 
6.3.3. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.4. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.5. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 10 cm. 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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 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 lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą 
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wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że 
dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu 
objętości na jednostkach transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważne w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt 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 wdra żania 
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. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 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 wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 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 robót 
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 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 cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 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 zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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 i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i w. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i w. 
PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i 

w. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. 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 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 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 kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru i wprowadzeniem 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) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

10. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
10.2.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 
ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny 
zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 
– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest 
do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk 
z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN- 72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada ć wymaganiom okre ślonych w normie 
PN-B- 79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowyc h  
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.4. Piasek 
2.4.1. 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: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm. 
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-karton owych do ścian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 
12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w 
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4 5000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.3. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
5.3.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B- 10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
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Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, 
są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 
5.3.3. Przygotowanie podłoża: 
– podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
– przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, 
szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i 
odpadanie, 
– dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 
swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. 
Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek 
kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć 
średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 
ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. Płytę do przyklejenia układa się stroną 
licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się 
placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny 
mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna 
być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami 
podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją 
do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej 
aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 
dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. Można 
też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z 
naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi 
dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt 
zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 
3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. 
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką 
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 
powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu 
klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w 
momencie dociskania płyty do podłoża. 
5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy 
pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty 
gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy 
suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-
kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. Po związaniu zaczynu 
mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem 
opisanym w pkt. 5.3.5. 
5.4. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy 
pomocy kołków rozporowych.  
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Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.  
- Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm 
- Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm 
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty 
od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich 
odcinków listew drewnianych. Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W 
tym przypadku wykorzystuje się łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, 
przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami – 600 mm. Elementami łączącymi 
listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest 
połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków 
przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez 
podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w 
sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia 
sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową. 
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
5.5. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” 
oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
– rozmieszczenia płyt, 
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
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Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o 
paru podstawowych zasadach: 
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
5.5.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać 
podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. 
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do 
elementów nośnych w dwojaki sposób: 
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 
5.6. Obudowa poddaszy 
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia 
(płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed 
montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni 
ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi 
rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztów na powierzchniach 
skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów sufitowych.  
Przykładowo: 
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dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych 
co ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna 
przekraczać: 
– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 
– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych 
do krokwi łącznikami ES. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych 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 wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z 
powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
7.3. Wielko ści obmiarowe suchych tynków okre śla si ę na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nad zoru i 
sprawdzonych w naturze 
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opra cowano dokumentacji 
projektowej wielko ści obmiarowe okre śla si ę na podstawie pomiarów w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 8 
8.2. Odbiór podło ża należy przeprowadzi ć bezpo średnio przed przyst ąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Je żeli odbiór podło ża odbywa si ę po 
dłu ższym czasie od jego wykonania, nale ży podło że oczyścić i umy ć wodą 
8.3. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozyty wne wyniki 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 



 42 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych 
założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2. Podstaw ą rozliczenia finansowego, z uwzgl ędnieniem zapisów zawartych pomi ędzy 
Wykonawc ą a Zamawiaj ącym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode brana 
ilo ść m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej , która obejmuje: 
9.2.1. dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
9.2.2. dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 
9.2.3. dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., 
Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – 
Kraków 1996r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto 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. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 
warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2.3. Inne blachy płaskie: 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
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b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
c) blacha aluminiowa, grubości 0,5-0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 
mikrometrów. 
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. 
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 
2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, 
pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 
2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych: 
- płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
- płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych 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 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
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. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
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 PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
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do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- 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, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 
- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 
- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła 
desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. 
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach 
otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza 
czoło krokwi od 3 do 5 cm. 
- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami, 
- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku 
pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy 
okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 
5.3. Podkład z desek pod pokrycie blach ą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z 
desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej 
powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą 
ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, 
łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności 
podkładu dopuszcza się układanie desek na styk, 
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu 
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe 
ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą – gwoździe miedziane, 
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów 
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 
5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujące zaleceń: 
- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, 
- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworz yw sztucznych 
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Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać 
następujących wymagania: 
– podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
– przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 
– rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 
– przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna 
wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania 
gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i 
pochylenia połaci dachowych, 
– przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 
a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 
b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 
– wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 
– podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 
5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tw orzyw sztucznych 
W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy 
przestrzegać następujących wymagań: 
– przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i 
dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od 
pochylenia połaci dachowych, 
– płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub 
dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w 
płaszczyźnie połaci dachowej, 
– przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty 
pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: 
a) 35 cm przy okapach bez rynien, 
b) 20 cm przy okapach z rynnami. 
– w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której 
przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, 
– na płatwie mogą być zastosowane: 
a) dźwigary lub rury stalowe, 
b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 
c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub 
dźwigara) dachowego. 
– płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed 
korozją, 
– podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać 
wymaganiom pkt. 5.1, 
– rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 
powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i 
gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt. 
5.7. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
5.7.1. Pokrycia z blach płaskich 
5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 
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– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie 
niższej niż 5 °C. Robót nie wolno wykonywa ć na oblodzonych podłożach, 
– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę 
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania 
pasa usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia 
połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami 
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania 
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i 
prostopadłych do okapu. Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane 
krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w 
deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 10 cm. 
Arkusze blach powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 
45 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 
c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w 
rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach 
leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. Rąbki leżące sąsiednich pasów 
powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci 
powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące 
powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż 
kalenicy na rąbek stojący. Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem 
połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny 
rąbek leżący. 
5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, 
nie należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i 
zakłady. Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; 
dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze 
sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny 
być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw 
języków nie powinien być większy od 46 cm, 
c) w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na 
ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem 



 50 

połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do 
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 
mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm. Arkusze blach powinny być 
mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. Gwoździe powinny 
być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 
5.7.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla 
pokrycia blachą ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy 
PN-EN 504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. Złącza 
prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu – na 
rąbki leżące. Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być 
miedziane. 
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych 
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych 
zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika 
kątowego. Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej. Zaczepy 
powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby 
każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym 
działaniu wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 
Arkusze blachy powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i 
mocowane nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm; nitowanie 
powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną, 
b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w 
zależności od nachylenia połaci dachowej. 
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica 
powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą 
kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu blach. W przypadku konieczności 
uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w 
PN-B-02361: 1999. Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, 
aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być 
pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny 
należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 
opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. Uszczelki na stykach 
podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi 
podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. 
Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane 
tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się 
dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w 
zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 
mocować tylko blachą górną. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej 
niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm 
– przy pochyleniu mniejszym niż 55%. Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych 
należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i 
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podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy 
trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy 
trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-
skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za 
pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych 
elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami 
należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 
m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do 
pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie 
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie 
czynników atmosferycznych. 
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, 
elementy wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, 
rulonów i rulonów ciętych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez 
trudności w określonych granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach 
materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988. 
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 
a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów 
do pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. Wyroby samonośne z 
blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. W 
przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie 
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie 
czynników atmosferycznych. 
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej 
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych 
powinny być stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002. Wyroby samonośne z blachy 
aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Łączenie blachy 
wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. Blachy 
aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 
powinny być zgodne z normą PN-EN 507:2002. 
5.7.5. Inne pokrycia z blach 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, 
aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu 
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu 
powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., 
układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący. Pokrycia dachowe z blachy 
ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, organiczną, 
układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta 
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wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były 
podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., 
układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. Zakłady 
wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać 
na rąbek stojący i na zwoje. Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję 
są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Samonośne profilowane 
pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: 
cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny 
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 
i PN-EN 508-3:2002. Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Łączenie samonośnych 
profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na rąbek 
stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone 
na działanie czynników atmosferycznych. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc 
ciętych, 
– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach, 
– blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty naleŜy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, 
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna 
nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone 
w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie 
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi, 
– przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym 
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 
– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, 
w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, 
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie 
nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry 
dolne części fal, 
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą zaprawową. 
5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 
Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 
5.6. Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w 
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach 
technicznych. Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki 
blacharskie. Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie 
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większa niż odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do 
podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. 
Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od 
średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować podkładki 
metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu 
powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty na szerokość co najmniej jednej fali. 
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych 
krawędziach łat lub płatwi. 
5.8. Obróbki blacharskie 
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej 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. 
5.8.3. 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. 
5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych. 
5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999 
5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w 
PN-EN 607: 
1999. 
5.9.10.Rynny z blachy aluminiowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
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5.9.11.Rury spustowe z blachy aluminiowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna by ć przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przyst ąpieniem do wykonania pokry ć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokry ć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana 
jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2, 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót okre śla si ę na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprob owanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstaw ę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blach ą stanowi stwierdzenie 
zgodno ści ich wykonania z dokumentacj ą projektow ą i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
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sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. 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. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. 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. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe 
nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć 
cenę pokrycia, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających 
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ć: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
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8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Pokrycie dachu blach ą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie 
kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 
– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z 
przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów 
samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy 
i okapu), 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
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-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
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PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
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 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i 
przyziemi budynków. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach 
budynków. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami 
mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtórnych np. przepon metodą iniekcji, wciskania blach 
itp. oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnątrz 
wilgotnych i mokrych pomieszczeń w budynkach a także izolacji wodochronnych tarasów. 
Roboty te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Podło że – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzaj ąca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe cz ęści podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła 
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne cz ęści podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wo dochronnych 
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
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– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla 
konkretnej realizacji. 
Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze 
posadowienia fundamentów, 
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu 
wraz z przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie 
przemarzania, 
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami, 
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i 
poziomych oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach 
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
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– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
– polimerowe, 
– cementowe, 
– cementowo-polimerowe, 
– bitumiczno-mineralne, 
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 
– masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien nie 
podlegających korozji biologicznej, 
– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 
– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania 
określone w normach i aprobatach technicznych. 
2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały 
rolowe: 
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 
samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 
gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w 
podłożu metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach 
technicznych. 
2.2.5. Izolacje z blachy 
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje się: 
– blachę ołowianą o grubości co najmniej 2 mm bądź grubości 1 mm pod warunkiem 
umieszczenia w miejscach łączenia arkuszy blachy podkładek z blachy ołowianej, 
– blachę stalową o grubości co najmniej 2 mm, które powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni 
betonowych służą preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiążących, dostarczane w 
postaci sypkiej, odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
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2.2.7. Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu 
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów 
hydroizolacyjnych, takie jak: 
– kleje, 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub 
aprobatach technicznych. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa 
woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych 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 opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 
84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 
z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków materiałów 
izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroi zolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 
hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
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większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy składowaniu i 
przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować przepisy 
ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania 
robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący 
sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych 
z rolek. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach 
oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni 
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, 
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów 
hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod hydroizolacje 
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje 
się na podłożach: 
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 
bloczków betonowych, 
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne, 
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a 
ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 
zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do 
wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie 
technicznej (katalogowej), 
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 
ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 
powinny być wykonane z następujących klas betonu: 
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur 
należy wykonać na zaprawie cementowej. Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio 
do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu 
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, 
a następnie zagruntowanie powierzchni. 
5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
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Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i 
nie wyższe od +35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 
3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza 
granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie 
deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W 
przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty 
należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku 
silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. Roboty 
hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu 
przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych 
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed 
nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła 
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania 
warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres 
wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą 
dociskową. 
5.5. Wymagania dotycz ące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoc hronnych 
części podziemnych i przyziemi budynków 
5.5.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 
„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 
przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo 
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w 
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania 
każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie 
gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego 
terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny 
być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w 
trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym 
profilu na całej długości szczeliny). 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 



 66 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 
– mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a 
łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,  
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej 
na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie 
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze 
odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, 
jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą 
folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w 
rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, 
folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 
5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
– laminatów z mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 
– preparatów penetrujących w głąb podłoża, 
– blach do hydroizolacji. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony 
parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli 
takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań 
laboratoryjnych, 
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być 
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 
– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od 
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 
warunkiem Ŝe krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej 
niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy 
zachowaniu szczelności połączenia, 
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 
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Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych 
– laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas 
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy, 
– dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien 
być dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, 
– wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin 
lub włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był 
widoczny rysunek włókien wkładki, 
– z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy 
masy te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia 
(aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok 
asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechać stosowania tych 
wyrobów do wykonywania laminatów. 
B. Pap asfaltowych 
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji 
trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 
160°C do 180°C, 
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w 
tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub 
dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które 
są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. 
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu 
nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 
– 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,  
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać 
następujących zasad: 
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 
doklejenie papy do podłoża, 
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami 
klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa 
samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje 
możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia 
warstw wierzchnich. 
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
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Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 
– klejenia lub wulkanizacji, 
– zgrzewania, 
– mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 
technicznej). Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 
wykorzystuje się: 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi 
stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być 
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na 
izolacji papowej. 
Zasady, których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. 
upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 
spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie 
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią 
zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad 
łącznikami mocującymi, 
– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na 
zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta 
materiału hydroizolacyjnego. 
D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
nanoszonych warstwowo na przygotowane podłoże należy: 
– wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 
– przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w specyfikacji 
szczegółowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej. 
E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 
– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 
– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie 
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. 
Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie 
tworzyć na jego powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy 
hydroizolacyjnej. Właściwą izolację betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w 
jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci. 
F. Blach ołowianych i stalowych 
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach ołowianych należy: 
– podłoża z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz 
zawierające związki siarki zagruntować roztworem asfaltowym i pokryć papą asfaltową, a 
powierzchnię blachy osłonić warstwą papy asfaltowej, 
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– stosować blachę o grubości co najmniej 2 mm; blachę o grubości 1 mm można stosować tylko, 
gdy w miejscach łączenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane są podkładki z blachy 
ołowianej, 
– blachę układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród, 
– wszystkie wygięcia blach wykonać tak, by blacha nie pękła, 
– w okresie podwyższonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, ułożoną 
blachę chronić prowizorycznie izolacją termiczną, w celu zabezpieczenia jej przed 
odkształceniami. 
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych należy: 
– stosować blachę o grubości co najmniej 2,0 mm. 
– przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych oczyścić blachę z rdzy i zabezpieczyć 
antykorozyjnie, 
– izolację układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród, 
– arkusze blachy łączyć między sobą poprzez ich spawanie, 
– izolację mocować do podłoża za pomocą kotew, śrub lub innych łączników gwarantujących 
skuteczność połączenia. 
5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku 
powinny być: 
– dostosowane do rodzaju izolacji, 
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych cz ęści i 
przyziemi budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
hydroizolacyjnych, 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura 
podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 
dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 
wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna 
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wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 
metalowych, 
– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 
powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura 
gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 
(fasety i sfazowania), 
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za 
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 
podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o 
szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie 
powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości 
skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na 
zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. Pozostałe badania należy przeprowadzić 
metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyniki 
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
Powinny one obejmować sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. 
niniejszej ST, 
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 
przez izolację, 
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 
podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących 
stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności 
sklejenia poszczególnych warstw itp. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
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– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 
ochronnych i dociskowych, 
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji 
i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. Przy badaniach w czasie 
odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 
ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać 
po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w 
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 
zakończeń krawędzi izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie szczelności izolacji, 
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za 
pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-
92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych 
z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 
punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez 
wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie 
mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyj nych w podziemnej cz ęści i 
przyziemiu budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 
m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 
przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8  
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 
wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej 
po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, 
określonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy 
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przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu 
robót hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna 
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub 
nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne 
podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie 
powinna być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę 
na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 
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– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być 
dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i 
wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
– przygotowanie podłoży, 
– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
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– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła 
wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. Przy rozliczaniu 
robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 SST. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana 
Az1). 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna 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 z włókien szklanych. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
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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-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3.Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 195, poz. 2011). 
– 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. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z 
późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 
3) Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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1.Część ogólna  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 
budynków. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporządzający dokumentację 
projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego 
standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i 
wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji 
używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn ętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podło że – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntuj ący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 
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Zaprawa (masa) klej ąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 
Warstwa wyko ńczeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniaj ące – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
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Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia 
poszczególnych elewacji, 
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 
stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi 
elementami elewacyjnymi. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, 
dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je 
uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 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. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-
036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 
25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości 
budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), 
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poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, 
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstradowanego określa norma PN-EN 13164, 
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 
ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad 
poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania 
mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
2.2.4. 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. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 
zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 
(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub 
rowkowy („kornik”, żłobiony), 
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 
mineralnych, 
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) 
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy 
lub modelowany,  
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 
2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
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– 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, 
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i 
innymi detalami elewacyjnymi, 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), 
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie 
warstwą zbrojoną i malowane, 
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 
2.3.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 3.1. 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 
ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
2.4.Warunki przyj ęcia na budow ę 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 zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.5.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: 
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– 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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7, pkt. 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 
do modelowania powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i 
bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2.Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 
termicznych, 
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) 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 i jastrychy, 
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3.Wymagania dotycz ące podło ża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporno ści na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporno ści na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca. 
Próba zwil żania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla 
lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równo ści i gładko ści – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 
Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. 
niniejszej ST. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także 
wytrzymało ść powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu 
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża 
(warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym 
przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień 
warstwy zewnętrznej. 
5.4. Przygotowanie podło ża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 
podłoża, 
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, 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 



 85 

szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do 
rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– 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. 
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza 
i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków 
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków 
z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd 
na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić 
szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych 
szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu 
zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości 
płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji 
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 
następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
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5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie 
od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób 
wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, 
systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. 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 (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podło ża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia 
płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 
mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały 
się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej 
ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, 
normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podan o w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar owania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 
1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. 
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niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 
wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) 
należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 
robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty 
ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
ociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
– gruntowanie podłoża, 
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i 
projektu robót ociepleniowych, 
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
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– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 
siatki zbrojącej itp., 
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – 
tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą 
i zgodnie z zaleceniami producenta, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z późn. zmianami). 
– 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. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– 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, 
poz. 690 z późn. 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, poz. 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 Ociepleń, 
Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja ITB 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 termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 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. WEC212 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. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
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zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
– 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. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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1. WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji grzewczej w zakresie wykonania 
podłączenia do obiegu grzewczego dwóch zasobników c.w.u. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrolny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót 

− przebicie stropu, 
− montaż rurociągów zasilania i powrotu, 
− montaż pompki obiegowej i armatury, 
− badania szczelności instalacji, 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− kontrola jakości robót. 

Określenia podstawowe 
Użyte określenia zgodne z PN EN 12828. 
Wymagania ogólne. 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi.  

− Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W ramach zatwierdzonego projektu 
budowlanego możliwe jest dokonywanie jedynie zmian nieistotnych zatwierdzonych przez 
projektanta. 
2. MATERIAŁY 

− Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą być oznaczone znakiem CE lub B  
− Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony 
aktualnymi Normami. 

Rury 
Należy stosować rury miedziane twarde wg PN-EN 1057 oraz kształtki systemowe do 

lutowania. 
Armatura 
Pompa obiegowa o nast ępuj ących parametrach (np. ALPHA2 25-40 N130) 
Klasa TF:  110 

Materiały:  
 

Korpus pompy:  Stal nierdzewna 
Korpus pompy:  EN 1.4308 
Korpus pompy:  ASTM 351 CF8 
Wirnik:  PES 30%GF 

Instalacja:  
 

Zakres temperatury otoczenia:  0 .. 40 °C 
Maksymalne ciśnienie pracy:  10 bar 
Przyłącze rurowe:  G 1 1/2 
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Ciśnienie:  PN 10 
Długość montażowa:  130 mm 
Zakres temperatury otoczenia:  0 .. 40 °C 
Maksymalne ciśnienie pracy:  10 bar 
Przyłącze rurowe:  G 1 1/2 
Ciśnienie:  PN 10 
Długość montażowa:  130 mm 
Dane elektryczne:   
Moc wejściowa-P1:  3 .. 18 W 
Max. zużycie prądu:  0.04 .. 0.18 A 
Częstotliwość podstawowa:  50 Hz 
Napięcie nominalne:  1 x 230 V 
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):  X4D 
Klasa izolacji (IEC 85):  F 
Zabezpieczenie silnika:  BRAK 
Zabezpieczenie termiczne:  ELEC 

Układy sterowania:   
Aut. red. nocna:  z automatyczną redukcją nocną 
Zawory odcinaj ące 
Zawory kulowe gwintowane do wody gorącej. 
Zabezpieczenie p-po ż. 
Przejścia przez strop wykonać z uszczelnieniem EI120 System składa się z rury ochronnej 
wmurowanej w strop, która może wystawać ze stropu do 4 cm. Średnica zewnętrzna rury 
ochronnej powinna być min 1,5 razy większa od rury przewodowej. Przestrzeń pomiędzy rurą 
ochronną a rurą zabezpieczaną uszczelnia się na szerokości 50 mm wełną mineralną o gęstości 
p >150 kg/m³ oraz temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C a następnie silikonem 
PYRO-SAFE FERM na szerokości ok. 10 mm. Rura ochronna oraz rura zabezpieczana po obu 
stronach przepustu izolowane są wełną mineralną. Izolację rur należy zabezpieczyć metalowymi 
opaskami lub drutem. Zabezpieczenia wykonać zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej i 
instrukcji producenta. Zabezpieczenia oznaczyć tabliczkami z zaznaczoną datą wykonania, 
rodzajem zabezpieczenia, nazwą wykonawcy, klasą odporności ogniowej. 
Izolacja termiczna 
Przewody wody zasilania i powrotu należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki 
poliuretanowej o grubości 30 mm w osłonie PVC. 

− przy przejściach przez ściany i stropy oraz przy skrzyżowaniach można zmniejszyć 
grubość izolacji o połowę. 

3. SPRZĘT 
− Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
− Do lutowania kapilarnego rur stosować palniki gazowe 
− Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
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− Wykonawca może używać tylko sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury 
Rury miedziane należy przewozić i przechowywać w opakowaniu w sposób zabezpieczony 
przed uszkodzeniem 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Prowadzenie i monta ż ruroci ągów 
Uwagi ogólne 
− przewody instalacyjne powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do 

ścian.  
− Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 

punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne i 
odpowietrzniki.  

− Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
powykonawczej.  

− Nie wolno prowadzić przewodów powyżej kabli elektrycznych.  
− Odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 

powinna wynosić co najmniej 3 cm. 
− Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a 
obejmą uchwytu lub wspornika należy zastosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne 
przesuwanie się rur.  

Monta ż armatury i osprz ętu 
 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
− Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i przeprowadzeniu 

próby szczelności. 
− Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. Izolację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie wykonania instalacji zgodnie z projektem, 
przepisami i normami, instrukcjami producentów oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie: 

− prowadzenia przewodów (trasy i spadków), 
− średnic przewodów, 
− grubości i rodzaju izolacji termicznej, 
− wykonania połączeń, 
− zastosowanych materiałów, 
− zastosowanych urządzeń i armatury, 
− badanie szczelności, 

Badania i uruchomienie instalacji 
− Instalacja przed zakryciem i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności. 
− Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
wykonaniem izolacji cieplnej. Przed badaniem instalację należy przepłukać i odpowietrzyć. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło 
ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Należy od instalacji 
odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. 
Próbę ciśnieniową przeprowadzić na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie nie mniej niż 0,4 
MPa w czasie trwania t = 30 min. W czasie badania nie powinny wystąpić przecieki i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i dławnicach ponadto manometr nie powinien wykazać spadku 
ciśnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w zestawieniu 
materiałów lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera projektu na piśmie.  
Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru robót jest: 

mb - dla wykonanej i odebranej instalacji, z dokładnością do 0,5 
szt. - dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi częściowemu dla robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi końcowemu. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 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 robót 
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dokonuje Inżynier projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera projektu.  
Odbiór ko ńcowy robót 
Zasady odbioru ko ńcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzone przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera projektu. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera projektu 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 ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 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 ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania w 

budownictwie, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego 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. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
− PN EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania 
− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 
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akty prawne 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 

2003 r. z późniejszymi zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 
15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 

− 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 z dnia 19 
marca 2003 r.). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 
r.). 

Inne dokumenty 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Część 6 - COBRTI 

INSTAL 2003 
 

 
 
 
 
 


