
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH 

dla realizacji termomodernizacji budynku mieszkalnego 
przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach będącego w zasobach S.M. im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. 
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        NAZWY I KODY ROBÓT WG CPV  
  
 45211000-9    budownictwo wielorodzinne  
 45312310-3    instalacja odgromowa  
 45262660-5    usuwanie azbestu  
 45321000-3    izolacja cieplna  
 45262120-8    wznoszenie rusztowań  
 45262521-9    roboty murarskie w zakresie fasad  
 45421160-3    instalowanie wyrobów metalowych  
 45453000-7    roboty remontowe i renowacyjne  
 45233222-1    roboty w zakresie chodników  
 45261000-4        wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty  
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A. CZEŚĆ OGÓLNA  
A.01. WSTEP  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „ Termomodernizacja– ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii i 
kolorystyką elewacji” budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 113 w Katowicach”.  
1.2. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.3. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2.  
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót związanych z przedmiotem 
specyfikacji i obejmują:  
- roboty przygotowawcze  
- rozbiórkowe z demontażem istniejącego ocieplenia,  
-             roboty murarskie,  
- docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, dachu maszynowni z przebudową ścian attyki, 
- przebudową kominów, 
- wymiana pokrycia dachu,  
- roboty tynkarskie i malarskie,  
- wymianą stolarki i ślusarki,  
- roboty remontowe na loggiach,  
- roboty ślusarskie,  
- montaż zadaszeń,  
- obróbki blacharskie,  
- montaż i demontaż rusztowań,  
- demontaż i montaż instalacji odgromowej,  
- roboty nawierzchniowe  
- rozebranie fragmentów starego chodnika i wykonanie nowego oraz wykonanie chodnika opaskowego, 
- przebudowa wejścia do komory zsypowej wraz z ścianą oporową 
- budowa pochylni dla niepełnosprawnych  
1.5. Określenia podstawowe Ilekroć w SST jest mowa o:  
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 1.5.2. 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.  
1.5.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.5.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.5.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
1.5.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniając 
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.  
1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.5.8. 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.  
1.5.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
1.5.10. 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.  
1.5.11. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
1.5.12. 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.  
1.5.13. 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.  
1.5.14. 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.  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO – KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 113  

  
  

   4 

1.5.15. 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.  
1.5.16.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.  
1.5.17. 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.  
1.5.18. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.  
1.5.19. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.5.20. 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 L, Z późno zm.).  
1.5.21.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 j odbiorze instalacji  oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.5.22. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.5.23. 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.  
1.5.24. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.5.25. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego:  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-montażowych.  
1.6.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami 
niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i SST.  
1.6.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką 
elewacji budynku, która została zatwierdzona i uzyskała decyzję pozwolenia budowlanego. Do ww. projektu opracowano przedmiary 
i kosztorys inwestorski.  
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 1.6.4. 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.  
1.6.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego 
szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku 
powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia 
poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.  
1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa  
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 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.  
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
1.6.9. 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.  
1.6.10. 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.  
1.6.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  
Inwestor wskaże miejsce na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby budowy.  
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).  
A.02. MATERIAŁY  
2.1. Rodzaje  
Do realizacji zadania przewiduje się użycie:  
• wyłącznie materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej, spełniających określone prawem standardy,  
• zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki) spełniających 
określone prawem standardy.  
2.2. Wymagania  
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. Rusztowania powinny posiadać certyfikaty.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
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.  
A.03. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.  
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.  
A.04. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 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.  
A.05. WYKONANIE ROBÓT  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).  
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 oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
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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.  
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.  
A.06. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 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.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
-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 
MI z  
11.08.2004 r. (Dz. U. 198/2004),  
-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 jw. 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. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 6.3. Dokumenty budowy 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.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: a) decyzja pozwolenia na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 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.  
A.07. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. Obmiar 
wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa legalizacji 
potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót 
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. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni  lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl., 1 tona.  
Obmiar robót dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót.  
A.08. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
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. 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, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5.Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym.  
A.09. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalaną dla danej pozycji 
kosztorysu.  
Cena jednostkowa 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 robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty odwozu i utylizacji odpadów,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
A.10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.1409 wraz z późniejszymi zmianami 
(brzmienie od 1 stycznia 2013 r.);  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 
r. poz. 423) (brzmienie od 16 kwietnia 2014 r.);  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. z 2014 poz. 883 • (brzmienie od 2 lipca 2014 r );  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380 (brzmienie od 1 stycznia 
2014 r. );  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz.U. z 2013 poz. 963 • (brzmienie od 1 stycznia 2014 r. );  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.);  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.);  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. 
zm.).  
10.2. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE  
(Dz. U. z dnia 7 września 2004 r.);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - 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 Min. GiP z dn. 14.10.2005 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 
Nr216, poz. 1824).  
- 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).  
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- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).  
- 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.Nr198.poz.2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).  
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r.  w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r., Nr 71, poz.  
649);  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010r., Nr 162, poz.  
1089).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8 – „Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.  
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2006.  
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.  
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B. WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.  
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dn.  
11.02.1983r.(MP nr 8, poz.47, zm. MP z 1985 r.nr37, póz. 210).  
Zagospodarowanie placu budowy: -przygotowanie terenu budowy.  
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty 
mają być wykonywane, a w szczególności- ogrodzić plac budowy, ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy 
lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom:  
1) mającym dostęp do miejsca wykonywania robót,  
2) ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna 
wynosić nie mniej niż 1,50 m,  
3) przygotować składy na materiały,  
4) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót.  
Ogrodzenia, drogi, przejścia - na terenie budowy należy wykorzystać istniejąc sieć dróg stałych. Koszt zabezpieczenia i 
zagospodarowania placu budowy Wykonawca powinien skalkulować w kosztach ogólnych budowy.  
  
B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
1.1. Wstęp.  
1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
- związanych z:  
Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy 
ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1.1.  
1.1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych.  
1.1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu.  
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
1.2. Zakres prac  
Roboty rozbiórkowe obejmują:  
-demontaż zwodów poziomych na ściankach attykowych i pionowych instalacji odgromowej,  
-demontaż obróbek blacharskich (attyka, parapety),  
-demontaż płyt styropianowych na ścianach,  
-usunięcie drzwi wyjściowych na dach, komory zsypowej oraz wejściowych do budynku ,  
-usunięcie zniszczonych, drewnianych okien piwnicznych,  
-demontaż zadaszenia nad wejściami do budynku,   
-demontaż stalowych balustrad loggii,  
-usunięcie warstw posadzek z płyt loggii, 
-rozbiórka zejścia do komory zsypowej z murem oporowym  
Roboty należy prowadzić zgodnie z:  
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych,  
1.3. Materiały  
Dla robót objętych w niniejszej SST materiały nie występują.  
1.4. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". Roboty należy wykonać ręcznie 
i przy użyciu elektronarzędzi. Użycie sprzętu mechanicznego przy załadunku gruzu.  
1.5. Transport  
Materiały z rozbiórki i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji należy umieszczać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób nie zagrażający 
innym użytkownikom dróg.   
1.6. Wykonanie robót  
Prace demontażowe - wykonać wg ogólnych zasad budowlanych.  
Roboty związane z demontażem i usuwaniem płyt styropianowych powinny być wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje oraz wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzenie robót powinno być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.  
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Przed demontażem ocieplenia zdjąć obróbki blacharskie. Następnie usunąć ocieplenie.  
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych  
- Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać 
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami.  
- Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  
- Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.  
- Prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki.  
1. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania rusztowań, miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby 
ich zabezpieczania. Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach.  
2. Należy odłączyć wszystkie instalacje.  
3. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym.  
4. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być 
zaopatrzeni w hełmy ochronne.  
1.7. Obmiar robót  
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.  
1.8. Odbiór robót.  
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
1.9. Podstawa płatności-jak w wymaganiach ogólnych SST.  
1.10.Przepisy związane  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r);  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru 
technicznego.(Dz. U. z dnia  
30 grudnia 1998 r.);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego 
rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.);  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie sposobów i  warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 162, 
poz.1089)  
  
B.02. ROBOTY ZIEMNE  
1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych.  
Roboty ziemne w obrębie budynku  
Wykonywanie wykopów wzdłuż ścian obiektu budowlanego. 
Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi.  
Zasypywanie wykopów. 
Odwodnienie wykopów.  
Badanie gruntu 
Określenia podstawowe. 
Wykopy – doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, obmiar robót w m3 wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych w 
metrach i kilometrach.  
Przekopy – wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3.  
Ukop – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam zaś ukop 
pozostaje bezużyteczny.  
Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy wykonaniu mechanicznym 
oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym.  
Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w metrach sześciennych wykopów lub ukopów, 
z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu za wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest 
w metrach sześciennych nasypu np. nasyp zapór ziemnych.  
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z 
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów.  
Korona – powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. Korona górna – w nasypie, dolna 
w przekopie.  
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Plantowanie terenu – wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań nie  przekraczających 30 cm. Przy odległości przemieszczania mas 
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej.  
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu – rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o 
określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.  
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów – ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub 
dna z dokładnością do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokładnością 15 cm na nasypie lub 
odkładzie.  
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne obrobienie powierzchni po wykonanych 
robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza skarp i dna wykopów +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony 
nasypów +110 cm.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Pozostałe określenia podano w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Specyfikacji WARUNKI 
OGÓLNE. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami oraz normami. 
2.0 MATERIAŁY. 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich 
jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą być dostosowane do warunków gruntowych, a nie  spełniające wymagań mają 
być usunięte. 
3.0 SPRZĘT 
Sprzęt używany do robót ziemnych zgodnie z pkt 3   - ST Warunki Ogólne. 
4.0 Transport. 
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
5.1 Wykonanie wykopów. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych koparką do 4.0m. Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim 
do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na terenie robót ziemnych 
zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, 
powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór archeologiczny. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak 
aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 
dokładności robót. Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 
oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności 
wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.3 Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczność możliwości 
zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna 
przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem 
(elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku wykonywania na 
ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość 
konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń 
ta powinna wynosić, co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.4 Odwodnienie wykopu. 
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. 
5.5 Drenaż w dnie wykopu. 
Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią sączeń wśród gruntów zwięzłych 
odwadniane będą przy pomocy drenażu opaskowego. Zaprojektowany drenaż opaskowy w dnie wykopu, który przejmuje 
powyższe wody jak i wody atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjnej. 
5.6 Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
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Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż poziom posadowienia Pozostałe 30 cm należy 
usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
5.7 Tolerancje wykonania wykopów. 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
5.8 Wykonywanie wykopów w zależności od technologii. 
5.8.1 Wykonywanie robót ręcznie. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
 -  Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
 -  Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w  punkcie 5.4.”Odwodnienie wykopu". 
 -  Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest urządzenie wszelkich 
składowisk i dróg komunikacyjnych 
 -  Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20 m od krawędzi skarpy. 
 -  Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5m dla umożliwienia ucieczki 
robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
 -  Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan  skarp nasypów i wykopów. 
5.8.2 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, należy 
zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu 
i zasięgu wysięgnika koparki. 
 -  Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania nierówności. 
 -  Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 
Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
 -  Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 
 6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Zasady kontroli jakości robót.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość 
w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją należy do Wykonawcy. Do obowiązków 
Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość 
wykonanej roboty budzi wątpliwości Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku 
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  
6.1.2 Badanie gruntów. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. 
Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu 
i badania gruntów powinny być zgodne z normami państwowymi. 
6.2 Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można 
wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną. Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności 
wymagań z wynikami badań w terenie. Lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem 
niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie. Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy 
sprawdzać taśmą i szablonem z poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych 
i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu. Sprawdzanie prac 
przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami podanymi w Specyfikacji 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, PRACE GEODEZYJNE. 
Kontrolą należy objąć następujące prace: 
Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca 
wykonywania robót ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia stateczności 
skarp wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenia, albo wykonania urządzeń 
podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp). W przypadku sprawdzania ukopu 
należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan 
odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do 
skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie 
odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót 
ziemnych powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania 
robót ziemnych przy odbiorze końcowym. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których 
późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
6.3 BHP i ochrona środowiska. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. W wykopach głębszych niż 1.0 m od 
poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracowników 
urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. Przy wykonywaniu wykopów 
wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
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Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju oraz przewożenie ludzi w 
skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być 
dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport 
urobku.  
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. Wyładowanie urobku z łyżki 
koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie 
urobku powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się poza prawdopodobnym 
klinem odłamu. 
7.0 OBMIAR ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych 
m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do 
prowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1.3 niniejsze] specyfikacji.  
Ilości przewidywanych robót ziemnych ujęto w Przedmiarze Robót.  Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych. 
8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami 
p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
 dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
 zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz z protokołami 
sprawdzeń. 
 robocze orzeczenia jakościowe, 
 analizę wyników badań wraz z wnioskami. 
 aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
 inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń 
kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe 
powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 
8.2 Odbiór robót. 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany przed wbudowaniem 
gruntów. 
W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty 
do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem 
lub niniejszymi warunkami. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych 
warstw gruntu itp.).  
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonania odbioru 
robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w 
którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót 
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być 
przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej 
Specyfikacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze 
końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt 
dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno 
być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
8.3 Ocena wyników odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, 
wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie 
lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy 
protokół odbioru końcowego robót. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: podkłady, zasypki, wymiany: 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo nawiezionego gruntu. W cenie 
jednostkowej mieszczą się również koszty związane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań stopnia 
zagęszczenia, modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych. 
Wykopy.  
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W cenie obmiarowej jednostki ująć. 
Wykopy mechaniczne i ręczne 
Zabezpieczenie skarp wykopu 
Odwodnienia 
Badania geologiczne 
Dla gruntów z wykopów nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop, transport i opłaty za utylizację gruntu na 
wysypisku śmieci. Transport na odległość do 10 km.  
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami: 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne 
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
BN-7Z/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
 
B.03. REMONT BALKONÓW  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.   
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu balkonów.   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 
podanymi w ST Część A „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Część A „Wymagania ogólne”.   
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.   
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:   
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., poz. 92, poz. 881),  
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych dopuszczalne 
jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnych z 
dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań oraz betonów zgodnych z ST 
dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych. Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 1504-1:2000.   
2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych są:   
2.2.1. Materiały do napraw podłoża  
Do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych najczęściej stosuje się następujące materiały:  
- Do naprawy betonów,  
- Izolacje przeciwwilgociowe  
- Płytki gres  
Szczegółowy wykaz materiałów użytych do naprawy balkonów określono w przedmiarze robót.   
3. SPRZĘT  
Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.   
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych.  
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.   
4. TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania 
ogólne”. Materiały należy przewozić we oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed 
uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.   
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-S-10040: 1999, ST dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. Wykonawca nie może zlecić wykonywania napraw innemu Podwykonawcy bez zgody 
Zamawiającego. Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi IBDiM stosowanych materiałów. Temperatura 
otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5oC do +25oC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury 
punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%.   
5.2. Zakres wykonywania robót  
5.2.1. Prace przygotowawcze i demontażowe  
Uszkodzoną posadzkę cementową balkonów należy skuć. Sprawdzić spadek posadzki (min. 1,5%) oraz możliwość ewentualnej 
naprawy przy mniejszym spadku. Uszkodzony beton płyt balkonów należy odkuć przy pomocy przecinaków, lekkich młotków 
pneumatycznych, szlifierek, frezów itp. Z powierzchni betonu należy usunąć przez szczotkowanie mleczko cementowe. Rysy i 
pęknięcia rozkuć na gł. 1cm tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę. Krawędzie naprawianych miejsc wyprofilować tak by 
minimalna grubość nakładanej warstwy wynosiła 5mm. Odsłonięte, skorodowane pręty zbrojenia należy skuć otulinę z ewentualnym 
podkuciem betonu pod prętem na gł. ok. 1cm (gdy korozja obejmuje więcej niż połowę obwodu pręta). Pręty oczyścić mechanicznie 
z rdzy do III-go stopnia czystości (wg PN-70/H-97052) przez szczotkowanie oraz papierem ściernym.  
Malowane powierzchnie krawędzi bocznych płyt loggii oczyścić z warstwy farby mechanicznie, przez szczotkowanie lub chemicznie. 
Powierzchnie z wykwitami solnymi zneutralizować środkiem antysolnym (np.: MAXSEAL SULFAT), a ewentualne powierzchnie z 
porostami mchu zmyć odpowiednim preparatem (np.: CERESIT CT 99, ATLAS MYKOS lub BIOSEPT f-my ,,Kreisel”). Po 
oczyszczeniu chemicznym konieczne jest dokładne zmycie powierzchni wodą. Przygotowana powierzchnia betonu powinna być 
oczyszczona do „zdrowego”, nośnego podłoża. Bezpośrednio przed nakładaniem materiałów naprawczych powierzchnię należy 
odpylić przez odkurzanie, zdmuchiwanie sprężonym powietrzem lub parą, mycie wodą. Powierzchnie odsłoniętych prętów 
zbrojeniowych po oczyszczeniu jw. należy zabezpieczyć antykorozyjnie preparatem lub farbą stosowaną do ochrony korozyjnej 
prętów zbrojenia w systemach rekonstrukcji konstrukcji żelbetowych (np.: POLYMENT MK1, MAXREST PASSIVE f-my „Drizoro” 
lub montex fa f-my „Terranova”.  
5.2.3. Wykonanie elementów wykończenia płyt   
Warstwy spadkowe  
Warstwę spadkową lub naprawę górnej powierzchni posadzki i uzupełnienie wyciętych pasm posadzki należy wykonać wodo- i 
mrozoodporną zaprawą szybko twardniejąca przeznaczoną do napraw lub wykonania posadzek (np.: CERESIT CN 83, CN 87 lub 
ATLAS TEN-10). Spadek warstwy powinien wynosić 2%(min. 1,5%).  
Wzdłuż ścian osłonowych wykonać cokolik z płytek Gres z uszczelnieniem oraz pozostawić szczelinę o szerokości ok. 10mm.  
UWAGA: Wariantowe wykończenie posadzki mrozoodpornymi płytkami ceramicznymi można wykonać z zastosowaniem 
następujących warstw materiałów ,,Ceresit”:  
- izolacja posadzki - CERESIT CL 50,  
- zaprawa klejąca do płytek - CERESIT CM 19,  
- spoinowanie płytek – CERESIT CE 37,  
- uszczelnienia jw. – CERESIT CL 52 i CS 25 lub CS 350.  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część A: „Wymagania ogólne”.   
Kontrola robót obejmuje:   
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,   
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,   
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceną dokładności 
usunięcia skorodowanych elementów betonowych, dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości 
powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń),   
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena wykonania pokrycia 
z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),  
- kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena wykonania wypełnienia i warstwy 
wyrównującej z oceną jednorodności wykonania, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),  
- oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie (wytrzymałość materiałów naprawczych na odrywanie 
winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta; określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera; wytrzymałość na odrywanie określa się metodami niszczącymi dlatego miejsca po badaniu należy 
ponownie naprawić), - kontrolę prawidłowości przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceną dokładności 
usunięcia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku zabrudzeń oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknięcia 
rysy),  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO – KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 113  

  
  

   16 

- kontrolę prawidłowości wykonania iniekcji - wypełnienia rysy (wizualna ocena wykonania iniekcji z oceną jednorodności 
wykonania wypełnienia).   
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542: 2000. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.   
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część A: „Wymagania ogólne”.   
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.   
Ilość jednostek obmiarowych:  
Jak w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część A: „Wymagania ogólne”.   
Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach, aprobatach technicznych IBDiM lub punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. Ogólne 
wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część A: „Wymagania ogólne”.  
9.PODSTAWĘ PŁATNOŚCI   
Jak w założeniach ogólnych pkt 9  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 1504-1: 2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena 
zgodności. Definicje.     
PN-S-10040: 1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.  
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.  
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności 
powłok ochronnych.   
PN-EN 1542: 2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez 
odrywanie.   
10.2. Inne dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016: z późniejszymi zmianami),   
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., poz. 92, poz. 881),  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987),  
  
B.03. WZMOCNIENIE WARSTW FAKTUROWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ŚCIAN  
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pktl.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu: - 
 osadzenie kotew wklejanych wzmacniających warstwy fakturowe  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY.  
2.1. Kotwy  
Kotwy typu HILTI_M20-A4 – gwintowany pręt stalowy M16; 
Podkładki i nakrętki dla śrub M16 stal A4. 
Żywica HILTI HIT – HY 200-A. 
3. SPRZĘT.  
Do wykonania i montażu kotwienia należy użyć ręczne wiertarki udarowe.  
4. TRANSPORT.  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ze względu na niewielkie obciążenie (ok. 14 kg/m2), zaprojektowane wykonanie warstwy ocieplenia z termoizolacją z płyt styropianu 
do 7 piętra włącznie nie wymaga dodatkowego wzmocnienia zawieszeń warstw fakturowych prefabrykatów ścian.  
Dla zwiększonego obciążenia warstwą ocieplenia z termoizolacją z wełny mineralnej (ok. 30 kg/m2), zaprojektowano wykonanie 
wzmocnienia zawieszeń warstw fakturowych prefabrykatów ścian 4 górnych kondygnacji budynku przez wykonanie dodatkowych 
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zakotwień łączących warstwę fakturową płyt z ich warstwą nośną. Zastosowano system COPY-ECO, firmy KOELNER/RAWLPLUG 
S.A., wg Aprobaty ITB AT-15-6916/2014.  
Łącznik składa się z dwóch kotew (prostopadłej do powierzchni ściany i ukośnej) wklejanych epoksydowo – akrylową zaprawą 
żywiczną EPAR; pręty kotew ze stali nierdzewnej; ograniczenie wypływu zaprawy żywicznej w warstwę izolacji przez wprowadzone 
w wywiercone otwory stalowe tuleje siatkowe.  
Na płytach o szer. powyżej 3,6 m należy najpierw zamocować kotwy skrajne, a następnie środkowe.  
Wykonanie zakotwień łączników wg rysunku 11, Instrukcji wykonania f – my „RAWLPLUG S.A.” oraz Aprobaty ITB.  
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  
• prawidłowość wykonania elementów,  
• możliwość mocowania elementów do ścian,  
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcja zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru.  
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach.  
1. Długości prętów kotew sprawdzić i dobrać na budowie przyjmując minimalne długości kotwienia (wklejenia) w warstwie nośnej 
płyt wynoszące:  
- pręt prosty M 12 – 50 mm, - pręt ukośny M 12 – 110 mm.  
2. Niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejących wieszaków mocujących warstwę fakturową płyt oraz prętów siatek 
zbrojenia warstw fakturowych płyt w trakcie wiercenia otworów dla osadzenia dodatkowych łączników wzmacniających. Położenie 
prętów przed wykonaniem każdego otworu sprawdzić. W przypadku natrafienia na pręt zbrojeniowy należy natychmiast przerwać 
wiercenie w tym miejscu, a otwór przesunąć o min. 10cm.  
3. Zaleca się wykonanie robót pod nadzorem uprawnionego konsultanta f - my „RAWLPLUG S.A.” z przeszkoleniem 
pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonaniu projektowanych robót.  
4. Sposób użycia wszystkich wyrobów budowlanych wg instrukcji i kart technicznych producenta.  
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów,   
- wykończenia powierzchni,   
- zabezpieczenia antykorozyjnego,  
- połączeń konstrukcyjnych,   
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,   
- pionowości i spoziomowania,  
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jak w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Jak w założeniach ogólnych pkt 9  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.   
PN-80/M-02138. PN-87/B-O6200  
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Aprobaty ITB AT-15-6916/2014.  
  
B.04. ROBOTY MURARSKIE  
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.12.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
murowych.  
Roboty murarskie obejmują:   
- nadmurowanie ścianek attykowych maszynowni 
- wymurowanie ścian fundamentowych pod schody zewnętrzne oraz pochylnie dla niepełnosprawnych 
1.4. Określenia podstawowe.  
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora.  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.   
2. MATERIAŁY:  
Cegła pełna klasy 150. Bloczki PGS gr. 24cm. Bloczki betonowe gr. 24 cm. Zaprawa cementowo-wapienna marki M5 (Mpa). Do 
wykonania zaprawy można stosować cement portlandzki marki 35, miesza się go z piaskiem w stosunku 1:4 (1 część cementu i 4 
części piasku). Przygotowaną zaprawę powinno się wykorzystać w ciągu 2 godzin. Zamiennie można zastosować gotową zaprawę 
murarską Atlas. Zaprawa Atlas jest suchą mieszanką, należy ją przygotować przez wymieszanie z wodą w proporcji 3,6-4,2 l wody 
na 30 kg suchej mieszanki i zużyć w ciągu 4 godzin. Wytrzymałość M5. Kotwy drutowe Halfen HEA-250/5.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę na budowę zaprawy o wymaganych parametrach. Zaprawy zwykle powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski wg PN-79/B-06711.  
Suche mieszanki zapraw wykonane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B 10109/1998.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 
BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
projektanta i Inspektora Nadzoru.  
3. SPRZĘT.  
Roboty należy wykonać ręcznie, przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ścianki attyki nadmurować cegłą klasy 150 (gr. 25 cm, wys. 4-5 warstw, tak by wystawała ok. 30 cm ponad połać dachu), na 
zaprawie cementowej i otynkować tynkiem cem-wap. kat. III. Pierwszą warstwę cegieł kotwić ze ścianką attyki kotwami drutowymi 
LSA -3-2504. Kotwy wbić do attyki po 2 szt/spoinę i odgiąć na powierzchnię cegieł. Mocować co 50 cm.  
Pęcherze pod papą poprzecinać i podkleić. Zwisające warstwy papy nad rynną obciąć. Stare pokrycie zabezpiecza budynek przed 
opadami deszczowymi podczas wykonywania robót oraz stanowi paroizolację w nowym rozwiązaniu.Elementy powinny być czyste, 
a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Przy odbiorze cegieł należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz ich jakość (wymiary, kształt, pęknięcia, odporność na uderzenia) przez oględziny. W przypadku niemożności 
określenia jakości należy je poddać badaniom laboratoryjnym.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
odpowiedniej normie.  
Należy sprawdzić wykonanie powierzchni muru, powierzchnie muszą być równe, bez zagłębień, przełomów, wybrzuszeń i spękań.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarowi robót jest – m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z 
Projektem Technicznym i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru oraz SST.  
Wszystkie roboty objęte SST B.07. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności podane w punktach 13.3., 13.6., 13.7. Odstępstwa od dokumentacji technicznej 
powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-90/B-14501  
PN-79/B-06711  
PN-B 10109/1998  
 
B.05. BETON KONSTRUKCYJNY ZBROJONY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonów 
konstrukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz oświetlenia wzdłuż pierzei zachodniej, łącznie z zasadami prowadzenia robót 
związanych z: 
- zakupem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- montaż zbrojenia  
- pielęgnacją betonu. 
Należy wykonać: 
Zakres robót określono w przedmiarze 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.4.1. Beton zwykły. 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa. 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy. 
Mieszanina cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa. 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Urabialność mieszanki cementowej. 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
1.4.6. Partia betonu. 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 
l miesiąc  z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.7. Nasiąkliwość betonu. 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.8. Stopień wodoszczelności 
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.9. Stopień mrozoodporności. 
Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F 
oznacza liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, 
1.4.10. Klasa betonu. 
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B 
oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rt, G 
1.4.11. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RL G. 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-O6250. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz zgodność z dokumentacją projektową 
Specyfikację i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
Materiały konstrukcyjne 
Beton C20/25, 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania. 
a) Rodzaj i marka cementu, 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" 
b) wymagania dotyczące składu cementu. Wg ustaleń normy PN-88/B-30000. 
c) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu. 
e) Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300 a wyniki ocenione wg normy 
PN-88/B-3000. 
2.1.2. Kruszywo. 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jeśli w normach 
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej 
niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa 
o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego 
(powyżej 2m m), podano w załączniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej 
mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
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oczka kwadratowego 31,5 mm. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 
od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/13 
- zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-067 12, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu 
umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
067141l8 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i przyśpieszającym. 
Opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i 
przyśpieszająco -uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 
2.2 Beton. 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
- wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45, 
- nasiąkliwość do 5%. 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej. 
Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, 
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium l podpisany przez uprawnionego Inspektora budownictwa. Potwierdzone 
kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań prób mieszanek powinny zostać przesłane 
Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej 
powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 
w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45, 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości 
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
- niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Maksymalne ilości cementu: 
350 kG/m3 - dla betonu klasy B20. 
 Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 
przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niższa niż 100C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R. W 
przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 
temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna być 
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Do Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza 
się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
2.3 Stal zbrojeniowa. 
Wg specyfikacji B-03.03 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach w 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do przewozu betonu zastosować samochody tz betoniarki, natomiast do podawania betonu pompy o wysokości podawczej do 36 
m  
Jako deskowania należy użyć deskowań systemowych drobno i wielkowymiarowych. 
 Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/ min, 
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- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, Ilość gruszek należy tak dobrać, 
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min - przy temperaturze + 15°C,  
- 70 min - przy temperaturze +25°C,  
- 30 min - przy temperaturze + 30°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2. Zalecenia ogólne 
"Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o poszczególny program i dokumentację technologiczną 
(zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przestąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowaniem, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251. 
5.3. Betonowanie. 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębnie wymagania technologiczne, 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie, 
przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
- położenie zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
5.3.2. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 drgań na minutę., z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20*30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 
5.3.3. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie, Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 
roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych, 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-5-3 mm lub 
zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 mm, 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 
niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratorium lub inne 
uprawnione) przewidzianych normąPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów, 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 
Specyfikacją oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie betonu. 
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem, 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze 
otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobę). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i 
wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak 
wyżej. Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
Pęknięcia są niedopuszczalne, 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm, 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie zachowane, a powierzchnia na 
której występują nie większa niż 0,5% powierzchni. 
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów. 
5.7. Deskowanie. 
5.7.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych" - tom 1 rozdział 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowań powinna być 
dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych:  
a) parciem świeżej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 
Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
zapewniać odpowiednią szczelność, 
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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5.7.2. Materiały. 
Część deskowania  wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należy wykonywać 
z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm.  
Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
5.7.3. Przygotowanie deskowania. 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą 
betonową przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z 
betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 
-tu dniach nie powinien być toksyczny, deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać  deskowań o zniszczonej powierzchni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT.  
6.1. Badania kontrolne betonu.  
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 
15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
1 próbka na 1000 zasobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny Inspektora) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 
28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym 
lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie 
dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości określona na próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia następujące warunki: 
a) przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niż 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie Ri min - najmniejsza wartość 
wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 
a - współczynnik zależny od liczby próbek n wg zestawienia poniżej, 
G - wytrzymałość gwarantowana. 
Liczba próbek n od 3 do 4 Liczba próbek n od 5 do 8 Liczba próbek n od 9 do 14 
współczynnik a = 1,15 współczynnik a = 1,10 współczynnik a = 1,05 
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie.,  
jeżeli: Ri min CI (3) 
Oraz R> 1,2Rb G(4) 
Gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, 
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast warunku (2) obwiązuje warunek: 
R-I,64s>Rb G(6) W którym: R 
średnia wartość, 
s - odchylenie standardowe wytrzymałości. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 
R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 
6.1.2. Nasiąkliwość betonu. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 
5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250. 
Nasiąkliwość można również badań na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.2. Tolerancja wymiarów. 
6.2.1. Uwagi ogólne. 
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne, Podane niżej tolerancje wymiarów 
należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
na 1 m wysokości na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach w słupach podtrzymujących stropy 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm na całą płaszczyznę - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
powierzchni bocznych i spodnich powierzchni górnych 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru.. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa legalizacji 
potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.' 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót 
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. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
7.6 Jednostka obmiaru 
Jak w przedmiarze robót 
8. 0DBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z projektem i Specyfikacją 
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót. 
Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone 
przez Inspektora. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30002 Cement specjalne. 
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania 
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
B.06. BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu 
niekonstrukcyjnego C-8/10 pod elementy fundamentów i posadzek. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowiązującymi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową Specyfikację i 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY. 
Beton Klasy C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Mieszanie składników w betoniarce 
przeciwbieżnej, dozowanie wagowe. 
4. TRANSPORT 
wg Warunki ogólne 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2. Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji 
projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Roboty należy prowadzić w obecności Inżyniera. Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz 
rzędne wierzchu betonu. Uwagi: Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów jakości 
kruszywa i cementu oraz wody max gęstości mieszanki należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie 
badań wytrzymałości na ściskanie beton niekonstrukcyjny. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
Jednostka obmiarowa 1 m3 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z projektem i Specyfikacją inne pisemne 
stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót. 
Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone 
przez Inżyniera. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne 
Płatność za roboty tymczasowe - szalunki 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-75/B-06250 SI D.l0.l2.01. Beton zwykły Beton konstrukcyjny 
 
B.07. ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 
1. Wstęp 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna (STWiOR), jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż zbrojenia 
w zakresach  objętych Kontraktem, a w szczególności: 
 Monolitycznych ław, stóp i płyt fundamentowych beton C20/25, XC3 
 Monolitycznych ścian grubości: beton C25/30, XC3,  
 Monolitycznych schodów, beton C25/30 XC1 
 Monolitycznych stropów (SPOCZNIKÓW); beton C25/307, XC1 
Zakres robót obejmuje również: 
 Montaż siatek profilowych do przerw roboczych  
 Zakotwienia marek i innych elementów do zabetonowania (pręty mufowe, systemy uciąglenia zbrojenia itp.) 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
„ Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 
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Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023-06/A1:1996. Główne pręty w konstrukcjach żelbetowych, wykonać ze stali klasy 
A-IIIN gatunku B500SP epstal. Dotyczy to wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych wymienionych w punkcie 1.2. Pręty 
rozdzielcze i strzemiona oraz zbrojenie podkładów pod posadzki  również ze stali klasy  A-IIIN gatunku B500SP epstal. Siatki 
zgrzewane ze stali gatunku BSt500. 
Dostawa stali. 
Koordynator Budowy, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy Odbioru stali zbrojeniowej 
w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka 
stali. Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy  
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej, 
 cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu, 
 średnicę nominalną. 
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek. 
Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach określonych dla 
danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
 pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m długości 
pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków – w miejscu uzgodnionym z Koordynatorem budowy. Niedopuszczlne jest 
takie magazynowanie stali zbrojeniowej, które może utrudniać pracę lub komunikację pozostałym firmom na terenie budowy. 
Przy składowaniu / magazynowaniu stali zbrojeniowej należy uwzglednić kolejność wbudowania odpowiednich prętów 
zbrojeniowych w elementy konstrukcyjne obiektu (zgodnie z przyjetym harmonogramem prac) – należy unikać rozsortowywania 
i przekładania stali zbrojeniowej.  
Elementy stalowe do zabetonowania 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. 
3. Sprzęt 
Wszystkie prace, w tym wymagające używania sprzętu elektromechanicznego, należy wykonywać wyłącznie pracownikami 
odpowiednio do tego przeszkolonymi.  
Cały sprzęt używany przez Wykonawcę na budowie musi być zabezpieczony przed kradzieżą (nie magazynowany na terenie 
budowy lub odpowiednio oznaczony i zgłoszony do ochrony budowy) a w sytuacji gdy pomimo zastosowanych zabezpieczeń, sprzęt 
pozostawiony przez Wykonawcę na budowie, zostanie skradziony należy niezwłocznie (nie dłużej niż po 12 godz.) zgłosić ten fakt 
ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisać odpowiedni protokół w ich obecności, 
służący do ubiegania się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Prace zbrojarskie powinny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi standardowe wyposażenie 
zbrojarni.  
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na pogorszenie jakości 
wykonywanych robót. Transport materiałów może się odbywać po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem / kierownikiem budowy 
– terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu transportu w celu wyeliminowania utrudnień komunikacyjnych na placu budowy i 
skoordynowania transportu z pracami towarzyszącymi.  
Miejsce na składowanie materiałów należy bezwzględnie uzgodnić z koordynatorem/ kierownikiem budowy – w miejscu 
zapewniającym nie pogorszenie jakości złożonych materiałów i jednocześnie - nie utrudniającym prace pozostałym firmom 
wykonawczym. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Podczas transportu należy zabezpieczyć materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. 
Transport wszystkich materiałów, zarówno na teren budowy jak i transport wewnętrzny (poziomy i pionowy) odbywa się staraniem 
i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed kradzieżą a w sytuacji gdy, pomimo zastosowanych 
zabezpieczeń, materiały składowane przez Wykonawcę na budowie  zostaną skradzione należy niezwłocznie (nie dłużej niż po 12 
godz.) zgłosić ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisać odpowiedni 
protokół w ich obecności,  służący do ubiegania się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. 
Składowanie zgodnie z punktem 2.1.4. 
5. Wykonanie robót 
Podczas prowadzenia wszystkich prac należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Miejsca prowadzenia prac oraz drogi 
technologiczne (np. na potrzeby transportu materiałów) należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć. Dotyczy to głównie 
wykonania tymczasowych barierek, wygrodzeń, oznaczenie stref niebezpiecznych prac itp. Wszelkie zabezpieczenia w rejonie 
prowadzonych prac są wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku nienależytego wykonania tego obowiązku prace 
zabezpieczające na polecenie kierownictwa budowy wykona inna firma a kosztami tych prac może zostać obciążony wykonawca (-
cy) prowadzący prace w danym rejonie.   
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Przed przystąpieniem do realizacji prac należy potwierdzić z odpowiednim wykonawcą i koordynatorem/ kierownictwem budowy, 
że wszelkie prace poprzedzające dany zakres zostały zakończone i odebrane przez Inspektora Nadzoru bądź kierownika budowy. 
Na ten fakt powinien zostać spisany protokół przekazania wykonawcy frontu robót. W przypadku braku takiego protokołu lub innego 
formalnego przekazania frontu robót wykonawca realizuje swoje prace na własne ryzyko.  
Wszystkie zrealizowane prace muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru robót przez Inspektora Nadzoru 
– staraniem i na koszt Wykonawcy. Każde zniszczenie tych prac przed terminem odbioru przez IN zostanie naprawione / usunięte 
staraniem i na koszt Wykonawcy.  
Czyszczenie zbrojenia 
 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota, 
 Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz, 
 Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką 
 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też 
przez piaskowanie. 
 Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
 Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera Projektu. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia 
należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni przygotowanie stali 
na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w 
urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm lub dostarczy gotowe pręty przygotowane w zakładzie 
prefabrykacji. 
Montaż zbrojenia 
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Podczas montażu zbrojenia oraz betonowania należy bezwzględnie zapewnić odpowiednią grubość otuliny betonowej zgodną z 
wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcyjnym. W celu zapewnienia odpowiedniej grubości otuliny betonowej zaleca się 
stosowanie specjalnych podkładek dystansowych np. z tworzyw sztucznych lub betonowych. 
Zbrojenie należy wykonać ściśle wg rysunków wykonawczych. Dla zbrojenia rozdzielczego oraz zbrojenia konstrukcyjnego (nie 
wyspecyfikowanego szczegółowo na rysunkach) stosować zasady łączenia podane poniżej 
Zbrojenie powinno składać się w miarę możliwości z prętów nie przerwanych na długości jedego przęsła lub długości elementu 
konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to ilość łączeń należy zminimalizować, a do łączenia używać 
mechanicznych zacisków bądź łączyć poprzez spawanie czy zgrzewanie. Dopuszcza się też łączenie pretów na zakład o długości 
zgodnej z odpowiednią normą.  
Łączenia prętów należy wykonywać w miejscach, w których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana 
6. Kontrola jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodności 
z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem 
kontroli: 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna różnica 
Cięcia prętów dla L < 60 m 20mm 
(L- długość pręta wg projektu) dla L>60m 30mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do poło. 
określonego w projekcie) 

dla L<0,5m 
dla 0,5 m < I < 15 m                                                                            
dla L> 1.5m 

10mm 
15mm 
20mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmiana 
wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 

dla h<0.5m 20mm 

Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą  
grubością elementu) 

dla h<0.5m 
dla 0.5 m< h< 1.5 m 
dla L> 1 .5m 

10mm 
15mm 
20mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równo. prętami  (a - jest odległością 
projektowaną  pomiędzy powierzchniami 
przyległych   prętów) 

a < 0.05m 
a < 0,20m 
a < 0,40m 
a > 0,40m 

5mm 
10mm 
20mm 
30mm 

odchylenia w relacji do grubości  lub 
szerokości w każdym punkcie  zbrojenia (b 
- oznacza całkowitą  grubość lub szerokość 
elementu) 

b < 0,25m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1,5 m 

10mm 
15mm 
20mm 
30mm 

                                                           
7. Obmiar robót 
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Roboty zbrojarskie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą STWiORB będą rozliczane na podstawie 
obmiaru. W tym świetle cena wykonania robót zbrojarskich będzie wynikała z ceny podanej w kosztorysie ofertowym oraz 
przedmiaru robót.  
Dla robót zbrojarskich  realizowanych w oparciu o niniejszą STWiORB nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
Do obliczania ilości stali przyjmuje się teoretyczną ilość (!) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczną długość prętów poszczególnych 
średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych, prętów dystansowych ani drutu wiązałkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad podanych w specyfikacji S.00.00 
WARUNKI OGÓLNE. 
Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do czasu protokolarnego 
ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczące zniszczeń wykonanych  przez innych wykonawców przed odbiorem prac, które nie 
zostaną jednoznacznie udokumentowane, mogą zostać odrzucone, a obowiązek realizacji niezbędnych napraw będzie należał w 
takim wypadku do wykonawcy realizującego dany zakres prac. 
Wszelkie prace powinny być odebrane przez komisję odbiorową (w tym przez Kierownika Budowy i  Inspektora Nadzoru) przed ich 
zakryciem po uprzednim zgłoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim wpisem do dziennika budowy) z min. 2-dniowym 
wyprzedzeniem, po uprzednim  przedłożeniu do wglądu Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej dokumentacji technicznej odbieranego 
elementu / odcinka prac. W przypadku nie zgłoszenia prac do odbioru przed ich zakryciem, prace polegające na ich odkryciu w celu 
dokonania odbioru będą realizowane staraniem i na koszt wykonawcy realizującego dane prace. 
Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 
 Znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 Gatunek stali, 
 Numer wyrobu lub partii, 
 Znak obróbki cieplnej. 
 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każde wiązki prętów, 
Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje; 
 Zgodność kształtu prętów, 
 Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
 Rozstaw strzemion, 
 Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
 Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do 
protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
Specyfikacji „WARUNKI OGÓLNE“ 
9. Podstawa płatności 
W trakcie realizacji robót przewiduje się stosowanie częściowych rozliczeń w ustalonych umową etapach. Podstawę do rozliczeń częściowych 
będą stanowić: obmiar robót oraz cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót, 
stanowiącego integralną część Umowy.  
Cena jednostkowa jest ceną  ryczałtową i obejmuje wszystkie roboty i czynności  wyszczególnione w Specyfikacji technicznej dla danej poz. 
kosztorysowej.  
W ramach dokumentacji budowy Wykonawca prowadzi na bieżąco Rejestr Obmiaru pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 
każdego z elementów robót.  
Płatność za pozycję rozliczeniową realizowaną w oparciu o niniejszą STWiORB należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Cena składowa wykonania robót zbrojarskich obejmuje: 
 - wykonanie rysunków warsztatowych zbrojenia 
- zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "na zakład" przy 
użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją,  
 - oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy. 
 -  zakup i montaż: siatek do przerw roboczych Recostal,  trzpieni na przebicie HDB (halfen), systemowych łączników do uciąglenia 
zbrojenia, zbrojenia odginanego do połaczeń betonowych typu HBT (comax), taśm dylatacyjnych itp  
 - koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 
 - zabezpieczenia BHP w rejonie prowadzonych prac 
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 - sprzątanie miejsca pracy  
10. Przepisy związane 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów. 
PN-H-84023-06/A1:1996. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 
B.08. IZOLACJE POWŁOKOWE 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie poprzednim. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmują izolacje przeciwwilgociowe przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu oraz izolacje przeciwwodne takich jak: 
Izolacje przeciw-wodne powłokowe - powłoka uszczelniająca elastyczna gr. 1,0-2,0 mm 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
a. roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z dokumentacją projektową, 
b. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
c. procedura - dokument zapewniający jakość, określający zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych, może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty i instrukcje, 
d. ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 
jakościowe wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania Ogólne pkt. 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 
a. Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
e. 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 robót. 
2.2 Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.3 Izolacja przeciwwodna powłokowa do zabezpieczenia posadzki i ścian w pomieszczeniach mokrych: 
Powłoka uszczelniająca, elastyczna  
Właściwości: 
wodoodporna 
układanie płytek po 2 godzinach do wnętrz i na zewnątrz 
kryjąca rysy w podłożu nie zawiera rozpuszczalników 
Dwie warstwy materiału zabezpieczają podłoża wrażliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy płyty gipsowo-kartonowe. 
Szczególnie zalecana jest do stosowania w kabinach prysznicowych, przy umywalkach, wannach, w pomieszczeniach z kratkami 
ściekowymi umieszczonymi w posadzce. Szybkie wiązanie materiału umożliwia mocowanie płytek już po 2 godz. Do stosowania 
wewnątrz i na znątrz budynków, zawsze od strony naporu wilgoci. Dane techniczne 
Czas zużycia: ok. 2 godz. 
Czas schnięcia pierwszej warstwy: ok. 0,5 godz. 
Czas schnięcia drugiej warstwy: ok. 1,5 godz. 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Zdolność krycia rys: do 1,6 mm 
Odporność na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa (wg normy DIN 1048 cz. 5): nieprzepuszczalna 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 3. 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –Wymagania Ogólne pkt. 4. 
4.2 Transport materiałów 
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Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, 
określony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.3 Pakowanie i magazynowanie produktów do wykonania szczelnej powłoki 
Składowanie: 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w pomieszczeniach suchych 
( chłodnych ) w temperaturze powyżej zera. 
4.4 Pakowanie i magazynowanie innych materiałów izolacyjnych 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
Producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
4.5 Na każdym opakowaniu materiałów izolacyjnych i uszczelnień powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
a. nazwę i adres producenta, 
b. nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
c. wymiary, 
d. numer aprobaty technicznej, 
e. nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
f. znak budowlany. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 5. 
Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, par ochronne), powinny być wykonywane na podstawie wskazań 
projektu technicznego i Producenta. Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane 
w dzienniku budowy. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione 
zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami, elementami i 
izolacją. 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością 
zawilgocenia i zalania wodą. 
Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwa ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
5.1.1 Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod warstwy izolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie 
ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być 
większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży ( i dylatacji ) np.: 
a. z płyt żelbetowych konstrukcyjnych, 
b. z płyty betonowej zbrojonej 
c. z gładzi cementowej, 
d. z płyt styropianowych, 
e. z płyt z wełny mineralnej, 
Podane są w specyfikacjach technicznych wykonania podłoży, elementów konstrukcyjnych, izolacji i posadzek. 
5.1.2 Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki 
fundamentowej należy oczyścić z gruzu i z ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni 
za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie 
wygładzać. Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 
2cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja 
się do podłoża. 
5.1.3 Powłoki izolacyjne ( podpłytkowe ) w pomieszczeniach mokrych.  
Powłoka uszczelniająca może być stosowana na zwarte, nośne, suche i dojrzałe podłoża, wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (takich jak: środki antyadhezyjne, tłuszcze, pyły). 
Powierzchnie podłoży muszą być równe, bez głębokich pęknięć można stosować na podłożach betonowych, tynkach i jastrychach 
cementowych, tynkach  cementowo wapiennych, murach, podłożach gazobetonowych oraz na starych okładzinach ceramicznych 
(tylko wewnątrz budynek ów). Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie trzeba usunąć mechanicznie. 
Podłoża pylące, nasiąkliwe należy oczyścić szczotką i zgruntować preparatem gruntującym. Po zagruntowaniu odczekać co 
najmniej 4 godziny nadaje się także do zabezpieczania wrażliwych na zawilgocenie podłoży anhydrytowych (przeszlifowanych 
mechanicznie i odkurzonych,  
wilgotność ≤ 0,5%), płyt gipsowo kartonowych, 
podłoży i tynków gipsowych (gr. >10 mm, wilgotność ≤ 1%).  
Muszą one być zagruntowane preparatem gruntującym oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem z zewnątrz, np. poprzez ściany 
lub stropy. Zaleca się stosowanie materiałów gruntujących i izolujących jednego producenta. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie. 
UWAGA 
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Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosz 
ą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy 
czas schnięcia materiału.  
ZALECENIA 
Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 6. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
b. Deklarację zgodności, dla których ustanowiono Polskie Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. 
c. oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera budowy. 
6.3 Izolacje 
Kontrola międzyoperacyjna izolacji i uszczelnień polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania izolacji polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, harmonogramem 
finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 8. 
8.2 Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna: 
a. projekt wykonania izolacji i uszczelnień z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót izolacyjnych 
przeciwwodnych i uszczelnieniowych, 
b. dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
Producenta, 
c. dziennik budowy. 
8.3 Odbiór podłoża 
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić. 
Należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.4 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
a. zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowania podłoża, 
d. ciągłości izolacji i uszczelnień i prawidłowość wykonania, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. szczelność, 
f. występowanie ewentualnych uszkodzeń. 
8.5 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 9. 
Zakres płatności: 
Płaci się za wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe takie jak: 
Przygotowanie powierzchni pod izolację 
Uprzątnięcie miejsca po wykonaniu izolacji 
Przygotowanie i oczyszczenie narzędzi po wykonaniu izolacji 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych - Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - Warunki 
badań folii i płyt 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne - Folie i płyty - Oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego 
PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości - Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Badania odporności ogniowej elementów budynków - Wymagania 
ogólne i klasyfikacja 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień 
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PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i 
preparatach chemicznych ( Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 2001 r ) z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją ( 
Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r ), 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy ( tekst jednolity; Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002 r ), 
Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR ), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 
1957 r.( Dz. U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r ) z późniejszymi zmianami 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r ) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa Ochrona przeciwpożarowa z dnia 24 sierpnia 1991 r ( Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r ) z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie 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 z 2003 r ). 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje montażu materiałów Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
B.09. IZOLACJE Z MATERIAŁÓW ROLOWYCH 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie poprzednim. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmują izolacje przeciwwilgociowe przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu oraz izolacje przeciwwodne takich jak: 
Izolacja z papy bitumiczne. 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
a. roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z dokumentacją projektową, 
b. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
c. procedura - dokument zapewniający jakość, określający zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych, może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty i instrukcje, 
d. ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 
jakościowe wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania Ogólne pkt. 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 
a. Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
e. 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 robót. 
2.2 Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 
2.4 Papa termozgrzewalna 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres 
stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu 
powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25ºC), dlatego można je układać 
praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien sztucznych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze 
specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 
a. dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy 
zgrzewalnej), 
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b. wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałych elementów. 
2.7 Folia kubełkowa ( zabezpieczająca ) 
Materiał izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczony do izolacji fundamentów oraz osłony 
elementów budynków mających kontakt z gruntem. Specjalne wytłoczenia folii sprawiają, iż po jej zainstalowaniu pomiędzy izolacją 
a budynkiem powstaje przestrzeń pozwalająca na cyrkulację powietrza. zapewnia odpowiednią wentylację budowli i zapobiega 
zawilgoceniu jej murów. 
Produkt stanowi również dodatkową izolację termiczną i akustyczną budynku, hamuje przesunięcia podłoża na zboczach oraz 
zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Może być wykorzystywany w budowie przewodów rurowych jako element umożliwiający 
przewietrzenie pomiędzy termoizolacją a płaszczem rury. 
Nie ulega procesom rozkładu. Szczególnie odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia. Elastyczna i łatwa w montażu Odporna 
na łamanie, zrywanie, ścieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie). 
Odporna na działanie bakterii glebowych i grzybów. 
Grubość: 0,4mm 
Wysokość wytłoczeń:8mm 
Liczba wytłoczeń: 1860/m2 
Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m 
Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) 
Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C 
Szerokość standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 
Długość standardowa: 20mb 
Klasyfikacja ogniowa: B2 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 3. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 
Do wykonania izolacji ( folia PE, folia kubełkowa, folia w płynie ) należy stosować drobny sprzęt mechaniczny do oczyszczenia 
podłoża i zgrzewania papy i folii 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –Wymagania Ogólne pkt. 4. 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, 
określony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.3 Pakowanie i magazynowanie produktów do wykonania szczelnej powłoki 
Składowanie: 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniachnw pomieszczeniach suchych 
( chłodnych ) w temperaturze powyżej zera. 
4.4 Pakowanie i magazynowanie papy 
Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem 
grubości, co najmniej 0,5 mm; 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617; 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych 
i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników; 
Rolki papy należy układać w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 
przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
4.5 Pakowanie i magazynowanie innych materiałów izolacyjnych 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
Producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
4.6 Na każdym opakowaniu materiałów izolacyjnych i uszczelnień powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
a. nazwę i adres producenta, 
b. nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
c. wymiary, 
d. numer aprobaty technicznej, 
e. nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
f. znak budowlany. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 5. 
Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, par ochronne), powinny być wykonywane na podstawie wskazań 
projektu technicznego i Producenta. Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane 
w dzienniku budowy. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione 
zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami, elementami i 
izolacją. 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością 
zawilgocenia i zalania wodą. 
Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwa ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
5.1.1 Wymagania ogólne dla podłoży 
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Podłoża pod warstwy izolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie 
ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być 
większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży ( i dylatacji ) np.: 
a. z płyt żelbetowych konstrukcyjnych, 
b. z płyty betonowej zbrojonej 
c. z gładzi cementowej, 
d. z płyt styropianowych, 
e. z płyt z wełny mineralnej, 
Podane są w specyfikacjach technicznych wykonania podłoży, elementów konstrukcyjnych, izolacji i posadzek. 
5.1.2 Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki 
fundamentowej należy oczyścić z gruzu i z ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni 
za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie 
wygładzać. Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 
2cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja 
się do podłoża. 
5.1.3 Powłoki izolacyjne ( podpłytkowe ) w pomieszczeniach mokrych.  
Powłoka uszczelniająca może być stosowana na zwarte, nośne, suche i dojrzałe podłoża, wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (takich jak: środki antyadhezyjne, tłuszcze, pyły). 
Powierzchnie podłoży muszą być równe, bez głębokich pęknięć można stosować na podłożach betonowych, tynkach i jastrychach 
cementowych, tynkach  cementowo wapiennych, murach, podłożach gazobetonowych oraz na starych okładzinach 
ceramicznych (tylko wewnątrz budynek ów). Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie trzeba usunąć 
mechanicznie. 
Podłoża pylące, nasiąkliwe należy oczyścić szczotką i zgruntować preparatem gruntującym. Po zagruntowaniu odczekać co 
najmniej 4 godziny nadaje się także do zabezpieczania wrażliwych na zawilgocenie podłoży anhydrytowych (przeszlifowanych 
mechanicznie i odkurzonych,  
wilgotność ≤ 0,5%), płyt gipsowo kartonowych, 
podłoży i tynków gipsowych (gr. >10 mm, wilgotność ≤ 1%).  
Muszą one być zagruntowane preparatem gruntującym oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem z zewnątrz, np. poprzez ściany 
lub stropy. Zaleca się stosowanie materiałów gruntujących i izolujących jednego producenta. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie. 
UWAGA 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosz 
ą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy 
czas schnięcia materiału.  
ZALECENIA 
Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
5.1.5 Izolacje z papy 
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
5.1.5.1 Gruntowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie ze wcześniejszym wskazaniem. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami 
Producenta zastosowanej papy. 
5.1.5.2 Izolacje z pap zgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów 
powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy sadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych 
powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0ºC w przypadku pap 
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20ºC) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac w przypadku 
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie zaczynają się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów zgodnym z 
kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm). 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO – KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 113  

  
  

   35 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 
0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy 
o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. 
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
a. podłużny min.8cm. 
b. poprzeczny min.12-15cm. 
Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po 
ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. W poszczególnych warstwach izolacji 
(podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak 
i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 
papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45º. Zasady warstwy izolacji nawierzchniowej są analogiczne jak podkładowej. 
5.1.6 Powłoki z folii polietylenowej 
Folia ta wykonana jest z polietylenu o małej gęstości (PELD), z dodatkiem koncentratów barwiących oraz środków modyfikujących. 
Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako: 
a. Warstwa paraizolacyjna, 
b. Warstwa przeciwwilgociowa, 
Folia układana jest na wyrównanym podłożu pozbawionym elementów ostrych mogących spowodować przebicie folii. W miejscach 
styków należy zgrzać folie aby tworzyła membranę oddzielającą i zabezpieczającą kolejne warstwy. 
5.1.7 Powłoki z folii kubełkowej 
Materiał izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczony do izolacji fundamentów oraz osłony 
warstw izolacyjnych. Specjalne wytłoczenia folii sprawiają, iż po jej zainstalowaniu powstaje przestrzeń pozwalająca na cyrkulację 
powietrza zapewnia odpowiednią wentylację. Jest także powłoką zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym niżej 
położone. 
Warstwy. 
Produkt stanowi również dodatkową izolację termiczną i akustyczną budynku. Elastyczna i łatwa w montażu Odporna na łamanie, 
zrywanie, ścieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie). W trakcie układania należy połączyć mechanicznie brzegi rolek a w 
przypadku konieczności skleić. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 6. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
b. Deklarację zgodności, dla których ustanowiono Polskie Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. 
c. oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera budowy. 
6.3 Izolacje 
Kontrola międzyoperacyjna izolacji i uszczelnień polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania izolacji polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, harmonogramem 
finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 8. 
8.2 Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna: 
a. projekt wykonania izolacji i uszczelnień z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót izolacyjnych 
przeciwwodnych i uszczelnieniach, 
b. dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
Producenta, 
c. dziennik budowy. 
8.3 Odbiór podłoża 
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić. 
Należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.4 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
a. zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
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b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowania podłoża, 
d. ciągłości izolacji i uszczelnień i prawidłowość wykonania, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. szczelność, 
f. występowanie ewentualnych uszkodzeń. 
8.5 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – Wymagania Ogólne pkt. 9. 
Zakres płatności: 
Płaci się za wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe takie jak: 
Przygotowanie powierzchni pod izolację 
Uprzątnięcie miejsca po wykonaniu izolacji 
Przygotowanie i oczyszczenie narzędzi po wykonaniu izolacji 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych - Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - Warunki 
badań folii i płyt 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne - Folie i płyty - Oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego 
PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości - Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Badania odporności ogniowej elementów budynków - Wymagania 
ogólne i klasyfikacja 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień 
PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i 
preparatach chemicznych ( Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 2001 r ) z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją ( 
Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r ), 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy ( tekst jednolity; Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002 r ), 
Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR ), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 
1957 r.( Dz. U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r ) z późniejszymi zmianami 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r ) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa Ochrona przeciwpożarowa z dnia 24 sierpnia 1991 r ( Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r ) z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie 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 z 2003 r ). 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje montażu materiałów Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
B.10. MONTAŻ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ  
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

2. Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i 
kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  

2.1. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.6.1.1.  
2.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki i 
stolarki drzwiowej i okiennej.  
2.3. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora.  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.  
Montaż ślusarki drzwiowej powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i 
określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła, wymaganą jakość, termoizolacyjność, dźwiękoszczelność oraz kolorystykę.  
2.5. Zakres robót.  
W wyjściach na dach - wymienić drzwi na stalowe przeciwpożarowe EI30 typu IDRA, w kolorze brązowym RAL 8025 - drzwi osadzić 
w stalowych ościeżnicach kątowych.  
2. MATERIAŁY:  
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- drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe EI30 stalowe pełne, ocieplone, z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, 
malowanych proszkowo, ciepłych, z uszczelkami i okuciami, zabezpieczone antywyważeniowo, z zamkami,  
- kit trwale plastyczny- silikon.  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną, wraz z okuciami i zamkami.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne". Roboty należy wykonać ręcznie i 
przy użyciu elektronarzędzi.  
4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu 
drzwi należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem 
mechanicznym w czasie transportu.  
5. WYKONANIE PRAC  
Uwaga: przed zamówieniem należy wykonać pomiary otworów drzwiowych.  
Typ drzwi, wymiary, otwieranie – wg. zestawienia drzwi i okien w projekcie.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W przypadku wystąpienia wad – powierzchnię należy 
naprawić i oczyścić.  
Drzwi zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.  
Drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), 
ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża ślusarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż 
po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia.  
Rozmieszczenie kotew określa producent stolarki. Drzwi zamocować wg instrukcji producenta. Szczelinę miedzy ościeżnicą a 
murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną Przy temperaturach ujemnych 
uszczelnienie należy dokonać przy pomocy wełny mineralnej lub pianki dostosowanej do niskich temperatur.  
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz silikonem.  
Drzwi powinny być zabezpieczone antywyważeniowo i wyposażone w zamki. Eksploatację ślusarki rozpocząć od sprawdzenia 
stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie ślusarki 
środkami ścierającymi i żrącymi.  
 6. KONTROLA JAKOŚCI  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:  
- zgodności wymiarów,  
- jakości materiałów z których została wykonana ślusarka,  
- jakości powłok malarskich,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
- prawidłowego działania części ruchomych i okuć.  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie:  
- stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu,  
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
- uszczelnienia przy ościeżach, - działania części ruchomych, - zgodności montażu z projektem.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.  
Jednostką obmiarową jest – ilość m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8.ODBIÓR ROBÓT  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru oraz SST.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały i 
roboty podane w punktach 6.3., 6.6., 6.7.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-80/M-02138. PN-87/B-O6200  
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
 
B.11. STOLARKA 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki PVC. 
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1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacji i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymogi formalne 
Stolarka powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami producenta i instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie 
z wymaganiami norm. 
Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanymi przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzania drzwi i bram, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały. 
Okna z profili tworzywowych PCW w kolorze białym, 5 – komorowe, szklone wkładami jednokomorowymi o współczynniku U = 
1,2 W/(m2K). Okna piwniczne uchylne. 
Parapety  zewnętrzne  z  blachy  aluminiowej powlekanej  z  nasuwanymi  końcówkami,   
parapety  wewnętrzne  z  PCV  z końcówkami. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed 
warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Materiały dostarczane są przez producenta na paletach, zabezpieczone folią. Warunki przechowywania elementów okien, 
elementów łączących i pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi 
(zabezpieczenie przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 
będą wykonywane. 
Wymagania przy montażu stolarki: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, 
poprzez: 
ocenę  miejsca  wbudowania,  w  szczególności  stanu  i  wyglądu  ościeży  pod  względem  równości, pionowości i 
wypoziomowania. 
Sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie możliwości właściwego połączenia 
ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. Warunkiem prawidłowego 
wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami, a wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane 
nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Opis ogólny. 
Do mocowania stolarki, nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy. Zamocowania ościeżnic 
powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję 
budynku. Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego wydłużania i 
kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy: 
wykończenie ościeżnicy otworów okiennych i drzwiowych, mocowanie ościeżnic, 
uszczelnienie  ościeżnic, 
działanie mechanizmów zamykających, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót jak w pkt 7 Warunki ogólen 
Jednostka obmiaru Jednostką obmiaru jest m2 Ilość jednostek: 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór elementów i akcesoriów. 
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta; 
podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, 
zgodnie z obowiązującymi normami 
stanów powierzchni; 
Odbiór końcowy. 
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Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone: 
zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 
poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych elementów 
dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed infiltracją powietrza i 
przenikaniem wód opadowych przez element 
prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających, 
okna, drzwi i bramy powinny się lekko otwierać i zamykać 
wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010 PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010 PN-89/B-06085 PN-80/M-02138 PN-78/M-02138 
 
B.12. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNERTRZNYCH  
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.2.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia ścian 
zewnętrznych budynku.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora.  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.  
2. ZAKRES PRAC  
Ocieplenie wykonać w technologii ETICS, zgodnie z:  
- Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania 
i wykonywania”,  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków” – ITB  
418/2006,  
- Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9335/2014 r. Zestaw wyrobów do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
systemem StoTherm Variant.  
- Ściany zewnętrzne należy ocieplić styropianem Termonium Plus fasada 031, =0,031 W/(m×K), gr. 14 cm od nadproża 
okienek piwnicznych do attyki. Fragment ściany południowo-zachodniej i całą północno-zachodnią (ze względu na bliską odległość 
od pawilonu nr 117a) należy ocieplić od nadproża okienek piwnicznych do attyki płytami z wełny mineralnej Rockwool Frontrock 
Plus =0,035 W/(m×K), gr. 16cm.  
- Sufity balkonów ocieplić płytami z wełny mineralnej Rockwool Frontrock Plus, =0,035 W/(m×K) gr. 6cm. 
- Ściany w podcieniu wejścia do budynku – należy skuć istniejącą warstwę z bloczków PGS gr. 12cm z tynkiem, z obu stron, 
następnie ocieplić wełną mineralną Rockwool Frontrock Plus =0,035 W/(m×K), gr. 8cm od strony pom. technicznego oraz w 
miejscu otwarcia drzwi wejściowych do budynku, pozostałą część ściany od strony mieszkania ocieplić wełną mineralną jw. gr. 
16cm. Strop podcienia wejściowego ocieplić wełną mineralną o =0,035 W/(m×K), gr. 8cm 
- Do ocieplenia ościeży okien i drzwi balkonowych zastosować odpowiednio styropian Termonium Plus fasada 031, =0,031 
W/(m×K) gr. 2-3 cm, oraz płyty z wełny mineralnej Rockwool Frontrock S, =0,033 W/(m×K) gr. 2-3 cm.  

- Ściany cokołu należy ocieplić styropianem EPS120 EXPERT gr. 12cm o =0,036 W/(m×K).  
- Ściany piwnic poniżej terenu, na głębokość około 2m ocieplić styropianem EPS120 EXPERT , gr. 12cm wg pkt. 8.9.  

2.3. Pozostałe materiały do prac ociepleniowych:  
3. Siatka z włókna szklanego Sto Glasfasergewebe, zaimpregnowana dyspersją tworzywa sztucznego - wg Aprobaty 
Technicznej ITB AT-15-9335/2014.  
4. Zaprawa klejowa Sto Baukleber - wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9335/2014 do mocowania płyt styropianowych do 
podłoży.  
5. Zaprawa klejowa Sto Levell Uni - wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9335/2014 do wykonania warstwy zbrojonej na 
płytach styropianowych.  
6. Środek gruntujący pod masę tynkarską Sto Prep Miral - wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9335/2014.  
7. Tynk silikonowy, zabezpieczony przeciwgrzybicznie, zbrojony włóknem - Sto Silco K - wg Aprobaty Technicznej ITB AT-
15-9335/2014.  
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8. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu  KOELNER – TFIX-8M-215.  
9. Tworzywowe listwy narożne uniwersalne, z siatką.  
10. Kit elastoplastyczny gęsty, silikon - KEP – St/B - wg BN-85/6753-07.  
11. Preparat glono i grzybobójczy StoPrim Fungal.  
12. Typowe aluminiowe listwy startowe.  
13. Blacha stalowa, powlekana, gr. 0,75mm.  
14. Blacha tytanowo-cynkowa, gr. 0,7 mm.  
15. Gruntoemalia Makor Tix.  
16. Łączniki teleskopowe Koelner do mocowania izolacji termicznych na dachach płaskich.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne". Roboty należy wykonać ręcznie 
i przy użyciu elektronarzędzi.  
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować :  
- szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne),  
- piły ręczne do cięcia styropianu i wełny,  
- pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu,  
- nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej,  
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa sztucznego, - listwy do 
sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,   
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,   
- mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek,  
- urządzenia transportu pionowego,   
- aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.  
4. TRANSPORT  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
Należy bezwzględnie stosować instrukcje producentów dotyczące temperatur przewożenia i przechowywania materiałów.  
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi 
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników.  
Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-
30°C.  
Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostępu ognia.   
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ocieplanie ścian w technologii ETICS, polega na zamocowaniu na zewnętrznych płaszczyznach ścian płyt materiału ocieplającego, 
nałożeniu na nie warstwy podkładowej (bazowej) zbrojonej siatką z włókna szklanego, oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej.   
Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie do ocieplenia ścian każdego systemu (systemów) objętych Instrukcją ITB 447/2009, pod 
warunkiem spełnienia wymagań p.poż.   
Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materiały, aktualnych świadectw lub aprobat ITB, dopuszczających 
do stosowania w budownictwie. Jako zasadę należy przyjąć stosowanie tylko tych materiałów, które są przewidziane w świadectwie 
(lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest łączenie materiałów z różnych systemów.   
Przy realizacji ocieplenia należy stosować szczegółowe wymagania zawarte w świadectwach (aprobatach technicznych) oraz 
instrukcjach podawanych przez producentów i dystrybutorów materiałów. W szczególności stosować wymagane preparaty 
gruntujące oraz zachowywać nakazane odstępy czasowe przy nakładaniu kolejnych warstw.  
Uwaga: po przygotowaniu i zagruntowaniu ścian należy wykonać próbę przyklejania i odrywania warstwy styropianu oraz 
sprawdzenia siły wyrywającej łączniki płyt termoizolacji. Przyklejanie płyt styropianowych  
Przygotowaną masę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty styropianowej pacą ząbkowaną 10/12. Przy nakładaniu 
masy należy uważać by nie zabrudzić bocznych krawędzi (styków) płyt styropianowych. Po nałożeniu masy klejącej na płytę 
styropianową, przyłożyć ją do ściany i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest 
ponowne dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, 
zebrać klej, ponownie nałożyć masę i przykleić do ściany. Płyty przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu budynku i posuwać się do góry. Płyty układać na styk 
(niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności na powierzchni styropianu większe niż 3 mm). Po 24 godzinach 
wyrównać powierzchnię styropianu przez szlifowanie packami wyłożonymi gruboziarnistym papierem ściernym lub przy pomocy 
szlifierki oscylacyjnej. Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą tworzywowych łączników. Stosować 8 szt./m2 w paśmie 
ściany, a w strefie brzegowej 10 szt./m2. Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt, pęknięte pominąć, a obok 
powtórzyć mocowanie.  
Niedopuszczalne jest uszkodzenie wieszaków mocujących warstwę fakturową prefabrykatów w trakcie wiercenia otworów dla 
osadzenia łączników do termoizolacji. W przypadku natrafienia na pręt zbrojeniowy należy natychmiast przerwać wiercenie w tym 
miejscu, a otwór przesunąć o min. 10cm. Przyklejanie siatki z włókna szklanego  
Masę klejącą nanieść na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą grubo ok. 3 mm. Po nałożeniu masy przykleić siatkę i 
wcisnąć ją całkowicie w masę klejącą. Następnie należy nanieść warstwę kleju grubo ok. 1 mm - w celu całkowitego przykrycia 
siatki. Całkowita grubość warstwy klejącej 3-4 mm, Na ścianach parteru w miejscach uzupełnienia ocieplenia (zgodnie z rysunkami 
projektu) nakleić dodatkową warstwę tkaniny. Łączna grubość warstwy klejącej z podwójną tkanina powinna wynosić ok. 6 mm. 
Pierwszą warstwę tkaniny nakleić na styk. Po stwardnieniu masy nałożyć drugą warstwę masy klejącej i wcisnąć w nią właściwą 
tkaninę.  
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Sąsiednie pasy tkaniny właściwej powinny być przyklejone na zakład szer. min. 10 cm w pionie i poziomie. Na krawędziach ościeży 
oraz narożach budynku siatkę wywinąć poza krawędź na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucięcie na krawędzi). Przy 
zakończeniach warstwy ocieplającej (na cokole, przy dylatacji, attyce, itp.) należy przed zamocowaniem styropianu nakleić na 
ścianie dodatkowy pas siatki, a po ułożeniu płyt styropianowych - wywinąć go na szer. min. 15 cm i pokryć warstwą masy klejącej 
z siatką właściwą.  
Wykonanie wyprawy tynkarskiej  
Ściany należy wykończyć silikonową masą tynkarską Sto Silco K do nakładania ręcznego, o grubości ziarna 2,0 mm o fakturze 
„baranek” - barwioną.   
Przed nałożeniem tynku ściany budynku zagruntować preparatem Sto Prep Miral, nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki 
z włókna szklanego.   
Tynk silikonowy należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed zaciągnięciem 
kolejnej. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.  Roboty wykończeniowe  
Wykończenie w miejscach szczególnych budynku (ościeża, dylatacja, attyka, itp.) takie jak: obróbki blacharskie, osadzenie 
parapetów, spoinowanie silikonem - wykonać wg rysunków detali i opisu w projekcie.  
Uwaga: prace z zastosowaniem materiałów dociepleniowych należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5° do 
+25° .  
6. KONTROLA JAKOŚCI   
– jak w wymaganiach ogólnych.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Podczas kontroli 
jakości należy sprawdzić:  
- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami,  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię, - jakość wykonanych robót zgodnie z 
wymaganiami SST.  
7. OBMIAR ROBÓT   
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót.  
Prace dociepleniowe takie jak: przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojącej, 
zagruntowanie powierzchni pod malowanie – powinny być odebrane przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych i 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania ocieplenia z dokumentacją techniczną, stan jakości materiałów 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót dociepleniowych powinny stanowić następujące dokumenty: -dokumentacja techniczna, -dziennik 
budowy,  
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.  
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały i roboty podane w punktach 2.3., 2.6.,2.7.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN–EN ISO 6946- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i 
wykonywania”.  
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9335/2014 r. Zestaw wyrobów do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem 
StoTherm Variant.  
PN-EN-13163:2004  
PN-EN 13163:2004/AC:2006  
  
B.13. OCIEPLENIE STROPODACHU  
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
dociepleniowych stropodachu.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
Przy wykonywaniu ociepleń stropodachu należy stosować materiały posiadające aktualne atesty lub certyfikaty :  
- granulat z wełny mineralnej  
3. SPRZĘT.  
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować :  
- agregat do wdmuchiwania granulatu ociepleniowego  
- wiertnica elektryczna z wiertłem do żelbetu  
- inne ręczne narzędzia  
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
4. TRANSPORT.  
Granulat z ociepleniowy powinien być pakowany w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem, szczególnie przed 
zawilgoceniem.  
Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:  
- nazwę wyrobu  
- nazwę i adres producenta  
- datę produkcji /numer partii produkcyjnej  
- masę netto  
- gęstość w stanie luźnym  
- przeznaczenie oraz warunki przechowywania i transportu  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Charakterystyka ogólna  
Wykonanie ocieplenia zaprojektowano nad częścią stropodachu budynku. Ocieplenie stropodachu zaprojektowano przez ułożenie 
na stropie ostatniej kondygnacji warstwy sypkiego materiału termoizolacyjnego (granulatu) o małej gęstości objętościowej, 
przeznaczonego do wykonywania izolacji cieplnej metodą wtłaczania, szczególnie w trudno dostępnych przestrzeniach 
stropodachów wentylowanych (np.: wiórki celulozowe granulat wełny mineralnej GRANROCK). Materiał powinien posiadać aktualną 
Aprobatę ITB i powinny być klasyfikowane w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego jako materiał trudnopalny (zalecany 
niepalny) i nierozprzestrzeniający ognia. Wymagany współczynnik obliczeniowy przewodzenia ciepła nie powinien być większy 
od λ = 0,045 W/(mK).  
Grubość warstwy ocieplenia przyjęto wg Audytu (13). Zaprojektowano wykonanie warstwy ocieplającej o grubości 16cm (dla 
wartości współczynnika przenikania ciepła Uo = 0,22 W/(m2K)). Całkowita grubość warstwy ocieplenia stropu, łącznie z istniejącym 
ociepleniem płytami wełny mineralnej gr. 5cm, powinna wynosić 20cm.  
5.2. Prace przygotowawcze  
W trakcie wykonywania ocieplenia ścian attyki należy wykonać otwory wentylacyjne poddasza (wg rys. elewacji i pktu 10.4.)  
Dla określenia warunków i sposobu wykonania robót należy wykonać w płytach dachowych otwory o średnicy ok. 150 mm. Otwory 
należy sytuować równomiernie na połaci dachu. Po stwierdzeniu położenia płyt otwory należy wyciąć mechanicznie piłą i na czas 
wykonania robót, należy podeprzeć montażowo. Przewidziano wykonanie 6 otworów montażowych w płytach dachu. Stan 
istniejącej izolacji stropodachu oraz szczelność pokrycia dachu należy sprawdzić. Z powierzchni istniejącej warstwy ocieplenia 
należy usunąć wszystkie przedmioty, gruz i odpadki.  5.3. Opis wykonania izolacji  
Warstwę termoizolacyjną z wiórków, granulatu itp. należy nanieść na powierzchnię stropu (z istniejącym ociepleniem) przez 
nadmuchiwanie metodą suchą. Wymagana grubość całkowita grubość warstwy ocieplającej powinna wynosić 20cm. Grubość 
nadmuchiwanej warstwy 16 cm w trakcie wykonywania, ze względu na osiadanie materiału, należy zwiększyć – wg zastosowanego 
materiału. Układanie warstwy ocieplającej wykonać zaczynając od powierzchni o minimalnej wysokości poddasza, w kierunku od 
koryta odwadniającego, do przeciwległych ścianek attyki. Należy prowadzić bieżącą kontrolę nanoszonej warstwy izolacji przez 
kontrolę zużycia materiału na 1m2 powierzchni stropu i wyrywkowy pomiar grubości warstwy.  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Roboty związane z ocieplaniem stropodachu powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio 
przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. W czasie robót należy prowadzić 
dziennik  budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie prace ociepleniowe powinny być prowadzone w temperaturze 
+ 5 - + 25 C, przy bezdeszczowej pogodzie.  
7 OBMIAR ROBÓT.  
jak w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi częściowemu podlega:  
- wykonanie otworów montażowych  
- wykonanie zgodności ocieplenia z dokumentacją Odbiorowi końcowemu podlega:  
- ocenę zgodności wyglądu wykonanego ocieplenia z dokumentacją techniczną, .  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Jak w założeniach ogólnych pkt 9  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.   
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne 
i definicje.  
PN-75/B-06250 SI 0.l0.l2.01. Beton zwykły Beton konstrukcyjny  
  
B.14. TYNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE   
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.3.1.1.  
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych budynku.  
1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora.  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.  
2. ZAKRES PRAC  
Zakres robót tynkarskich obejmuje:  
-wykonanie tynków cienkowarstwowych na powierzchniach ścian - ocieplonych styropianem,  
-wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych cementowo-wapiennych i cienkowarstwowych przy robotach naprawczych na spodach 
i brzegach płyt balkonowych,  
-wykonanie zewnętrznego tynku wyrównującego i wodoszczelnego w miejscu wyburzeń studzienek doświetlających (poniżej 
gruntu).  
3. MATERIAŁY.  
Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza Atlas Ten-10, posiadająca Aprobatę Techniczną ITB nr AT-154411/2011.  
Wodoszczelna zaprawa cementowa Atlas Woder S, posiadająca Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5031/2007.  
Zaprawa tynkarska Atlas kat. 0-III spełnia wymagania PN-EN 998-1,  
Mineralna masa tynkarska Sto Miral K, gr. ziarna 2,0 mm.  
Preparat do gruntowania CERESIT CT 17, Aneks nr 1 do Aprobaty technicznej AT-15-3818/99.  
Zaprawa wyrównawcza do napraw tynków CERESIT CD 24, spełniająca wymagania PN-EN 998-1/2004, Aprobata techniczna AT-
15- 3791/99.  
Tworzywowe kątowniki do wykończenia naroży.  
Typowe tworzywowe listwy kapinosowe.  
4. SPRZĘT  
Roboty należy wykonać ręcznie, przy użyciu kielni, pacy styropianowej, stalowej lub drewnianej i listew prowadzących. Grunty 
nakładać wałkami lub pędzlami malarskimi.  
4.1. Transport i składowanie.  
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem. Tynki należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych w suchych workach. Chronić przed wilgocią. Grunty przewozić w wiaderkach plastikowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Naprawa spodów płyt balkonowych  
Z brzegów i spodów płyt zdrapać łuszczącą się farbę i skuć odspojony tynk. Powierzchnie oczyścić, zagruntować preparatem 
CERESIT CT 17, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą CERESIT CT 29.   
Tynki na powierzchniach ocieplonych – wykonać wg SST B.02.  
Powierzchnie ocieplone z warstwą zbrojącą z tkaniny szklanej (SST B.02.) wykończyć silikonowym tynkiem Sto Silco K do 
nakładania ręcznego, o grubości ziarna 2,0 mm o fakturze „baranek” - barwiony.   
Tynk silikonowy należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed zaciągnięciem 
kolejnej. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.   
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0oC.  
Wykonanie zewnętrznego tynku wyrównującego i wodoszczelnego w miejscu wyburzeń studzienek doświetlających (poniżej gruntu) 
- Po wykonaniu wykopów i wyburzeniu istniejących studzienek ściany należy oczyścić.  Ubytki i nierówności ścian naprawić i 
wyrównać szybkotwardniejącą cementową zaprawą naprawczą Atlas Ten-10. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej 
wytrzymałości należy skuć. Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania należy mechanicznie 
poszerzyć do min 5 mm szerokości. Gładkie podłoża należy zgroszkować w celu uzyskania chropowatej powierzchni. Bezpośrednio 
przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową. 
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Masa powinna być sporządzona wg proporcji podanych w Danych Technicznych. Ma ona konsystencję płynną i można nanosić ją 
pędzlem. Na wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, należy wykonać właściwą warstwę zaprawy, używając do tego celu pacy 
stalowej i dbając o dokładne wypełnienie (na wcisk) istniejących rys i spękań. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed 
rozpoczęciem wiązania materiału. Na wyrównaną ścianę należy nanieść wodoszczelna zaprawę cementową Atlas Woder S. 
Zaprawę należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą nanosi się pędzlem. Do 
nałożenia drugiej warstwy izolacji można przystąpić w momencie kiedy pierwsza jest już odpowiednio związana. Nakłada się ją przy 
pomocy pędzla, wałkiem lub pacą stalową. Ścianę należy ocieplić styropianem wg p. B.02.  
6. KONTROLA JAKOŚCI   
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Należy sprawdzić jakość wykonania tynków na powierzchni (przyczepność do podłoża, równość i „gęstość” zatarcia). Wystąpienie 
zacieków, spękań, wyprysków i spęcznień – jest niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.  
Jednostką obmiaru jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace takie jak: przygotowanie podłoża, 
gruntowanie, zabezpieczenie zbrojenia – powinny być odebrane przed wykonaniem tynków, malowaniem i podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności podane w punktach 3.3., 3.6., 3.7.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-85/B-04500  
PN-EN 998-1/2004  
PN-C-81906/2003  
  
B.15. ROBOTY MALARSKIE  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.4.1.1.  
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznych 
powłok malarskich budynku.  
 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora.  
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj 
podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy.  
Prace powinny być wykonane zgodnie z normami:  
-PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi”,  
-PN-69/B-10285  „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych”  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.  
1.5 Zakres prac  
Roboty malarskie obejmują:  
-pomalowanie spodów i obrzeży płyt balkonowych farbą silikonową,  
-pomalowanie elementów stalowych (obróbki blacharskie attyki, kraty) gruntoemalią Makor tix.  
2. MATERIAŁY.  
a) Farba silikonowa Sto,  
b) Grunt pod farbę akrylową,  
c) Gruntoemalia poliwinylowo-akrylowa, norma ZN-DFFiL-3/1992.  
- zużycie 7-9m2/l  
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- gęstość wyrobu  - 1,18-1,36 g/cm3.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub 
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora.  
3. SPRZĘT.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – "Wymagania ogólne". Roboty należy wykonać ręcznie, wałkami, pędzlami 
malarskimi lub metodą natryskową.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
Materiały do malowania mogą być dostarczone dowolnym transportem. Farby i grunty należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach.  
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Składować 
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producentów 
dotyczące temperatur przewożenia i przechowywania materiałów.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Malowanie elementów metalowych  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego 
typu farby podkładowej.  
Powierzchnie należy dokładnie oczyścić z rdzy do stopnia czystości co najmniej Sa 2, wg PN ISO 8501-1. Malowanie należy 
wykonać wg instrukcji producenta. Powłoka powinna mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, jednolity połysk, bez smug, 
zacieków, zmarszczeń, pęcherzy.  
Przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujących i farb o właściwościach drażniących i toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów BHP dotyczących używania ubrań i środków ochrony.  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Kontrola stanu 
technicznego powierzchni pod malowanie powinna obejmować sprawdzenie:  
-wyglądu powierzchni,  
-wsiąkliwości podłoża, -wyschnięcia podłoża, -czystości podłoża.  
Kontrola robót malarskich powinna nastąpić po zakończeniu prac nie wcześniej niż po 14 dniach. Powinna obejmować sprawdzenie: 
wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem. Dla farb olejnych i syntetycznych kontrola powinna obejmować dodatkowo 
sprawdzenie powłoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z normami.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarowi robót jest m2. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace takie jak: przygotowanie podłoża, 
gruntowanie – powinny być odebrane przed malowaniem i podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały i roboty podane w punktach 4.3., 4.6., 4.7.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. PN-69/B-10285 - 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.  
  
B.16. ROBOTY BLACHARSKIE  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.5.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót blacharskich reguluje norma 
PN-61/B10245.  
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Roboty blacharskie budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.  
1.6. Zakres prac.  
Obróbki blacharskie należy wykonać:  
-z blachy tytanowo-cynkowej na ścianach attyki, maszynowni, dylatacji na dachu, na balkonach 
-z blachy chromoniklowej, wkłady kominowe  
-z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej na dylatacjach pionowych ścian. 
-z blachy aluminiowej powlekane, parapety  
2. MATERIAŁY.  
a) Blacha tytanowo-cynkowa, gr. 0,70 mm.  
b) Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana, gr. 0,75 mm.  
c) Blacha aluminiowa, powlekana, gr. 0,75 mm 
d) Blacha chromoniklowa 0,5-0,6 mm 
e) Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81 000 Gwoździe powinny być ocynkowane.  
f) Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-81 000 oraz BN-
84/5028-12.  
g) Wkręty do umocowania fartuchów podokiennych do elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-85/M-
82215. f) Kołki rozporowe ocynkowane.  
3. SPRZĘT.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - część ogólna. Roboty należy wykonać ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi.  
4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Obróbki blacharskie na attyce, maszynowni i dylatacji poziomej budynku ( na dachu) należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,75 mm, a na balkonach, parapetach i dylatacjach pionowych ścian należy wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, 
powlekanej grubości 0,75 mm.  
Obróbki ścian attyki - ułożyć na podłożu ze spadkiem 2% do dachu. Połączenia blachy wykonać na rąbek stojący. Blachę mocować 
do podłoża za pomocą tworzywowych kołków rozporowych z ocynkowanymi wkrętami i kapturkami EPDM. Obróbki powinny 
wystawać poza krawędź gzymsu min. 40 mm i mieć wykształcony kapinos.  
Parapety powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropianem, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wystające 
brzegi zabezpieczone typowymi obrzeżami aluminiowymi. Powinny wystawać poza lico ściany min. 40 mm. Parapety należy 
osadzać na piance montażowej, a styki z oknami i ościeżami uszczelnić masą silikonową. Obróbki blacharskie na balkonach  
Obróbki należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej w jednym kawałku, mocować pomiędzy warstwami izolacji wodoszczelnej, 
kołkami lub wkrętami rozporowymi mosiężnymi co 50 cm. Dla stworzenia dobrej przyczepności warstwy wodoszczelnej do obróbki, 
tą część obróbki należy pokryć żywicą z posypką kwarcową. Obróbka poza obrys płyty winna wystawać min. 4 cm.   
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się:  
- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami,  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię, - zabezpieczenia elewacyjne dylatacji, 
attyk, podokienników (parapety), balkonów, - szczelność połączenia arkuszy i z powierzchnią elewacji.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.  
Jednostką obmiaru jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót.  
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały i roboty podane w punktach 5.3., 5.6., 5.7.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-84/M-81000. BN-84/5028-12.  
PN-85/M-82215.  
  
B.17. PRZEBUDOWA KOMINÓW  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1 2 Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1 3 Zakres robót objętych Specyfikacją  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z:  
- przebudową kominów  
Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów - zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury 
oraz odpowiednimi wykazami stali.  
1.4 Określenia podstawowa  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Specyfikacji "Wymagania Ogólne"  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia 
do akceptacji Inspektora Nadzoru n/w dokumentacji:  
Rysunki warsztatowe wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i montażu Wymiary liniowe w tych rysunkach winny 
być ustalone z dokładnością do 1 mm Rysunki należy sporządzić zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak Rysunki warsztatowe 
opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności 
przyjętych rozwiązań z założeniami projektu technicznego)  
Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do zastosowania przez 
Wykonawcę i warunki budowy Do projektu organizacji budowy należy projekt transportu technologii montażu oraz projekty 
rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi 
i montowanej konstrukcji. Projekt technologu zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwgrzybicznych drewna przewidzianych 
niniejsza Dokumentacją Projektową obejmujący połączenia śrubowe.  
       2. MATERIAŁY.  
Wszystkie elementy projektowano zgodnie z parametrami dla drewna według PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 1194. Wszystkie 
łączniki stalowe ze stali St3SX.  
Wyroby hutnicze wg PN-H-01107  
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200: 1997 wykaz norm tabl. 2  
Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18  
2.1 Akceptowanie użytych materiałów  
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm Wszystkie materiały i wyroby 
powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające 
wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane odpowiednio do wymagań 
projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami 
norm i warunkami gwarancji jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy Wyroby nie 
oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania t 
montażu (pkt 5 12 \ 5 1 3) dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów  
Fundament kominów 
Słupy i ława żelbetowa – patrz specyfikacja żelbety oraz zbrojenie 
Izolacja – patrz specyfikacja izolacje 
Konstrukcja kominów.  
Rama stalowa z kątowników stalowych, ocynkowanych oraz malowanych antykorozyjnie. Rama składa się z pionowych kątowników 
narożnych 90x60x8mm, wewnętrznych pionowych 60x60x6mm, oraz poziomych kątowników 60x60x6mm. Wszystkie kątowniki 
należy spawać ze sobą.  
Łączniki i materiały stalowe.  
Zamówienia na łączniki i materiały stalowe składa Wytwórca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wytwórców tych materiałów. Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów 
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty 
muszą być  
przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów. Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych PN-
M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki  
Płyty z wełny mineralnej  
Zgodny z  - 1390-CPR-0072/07/P  
Odporność ogniowa - 13162:2012+A1:2015  
Klasa reakcji na ogień - A1 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła A1 - wyrób λD = 0,042 W/m· K 
Płyty Cetris lub równoważne  
Reakcja na ogień A2-s1, d0 (z wyjątkiem wykładzin podłogowych) EN 13986+A1   
Wytrzymałość na zginanie ≥ 9,0 N/mm2 EN 13986+A1   
Moduł sprężystości nienośne ≥ 4 000 N/mm2 nośne ≥ 4 500 N/mm2 EN 13986+A1   
Rozwarstwianie ≥ 0,5 N/mm2 EN 13986+A1   
Trwałość (pęcznienie) maks. 1,5 % EN 13986+A1   
Trwałość (odporność na wilgoć) maks. 1,5 % EN 13986+A1   
Wydzielanie formaldehydu Klasa E1 EN 13986+A1  
Przewody wentylacyjne i spalinowe 
Należy wstawić przedłużone przewody wentylacyjne i spalinowe o przekroju jak istniejące, z blachy kwasoodpornej. 
nasady kominowe typu Turbowent ∅250 (10szt.),  
na przykanalikach o wym. 15x17cm nasady kominowe z otworem rewizyjnym (20szt.), 
Na czapie nadbudowanych kominów zamontować na przewodach spalinowych, zbiorczych, samonastawne nasady kominowe typu 
Rotowent Dragon ∅250 (5szt.), na przykanalikach o wym. 15x15cm nasady kominowe z otworem rewizyjnym (10szt.).  
3. SPRZĘT  
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Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5 1 2) i Wykonawca w programie montażu (pkt 5.1.3.) obowiązani są do 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. 
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru.  
       4. TRANSPORT  
       4.1. Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy)  
Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobów z konstrukcji z drewna powinny odbywać się tak aby powierzchnia była 
zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby 
powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. W czasie składowania i 
transportu elementy z drewna zabezpieczyć przed:  
opadami atmosferycznymi lub innym działaniem wody, uszkodzeniami mechanicznymi odkształceniem, przeciążeniem, 
nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu i składowania.   
Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie należy traktować każde powodujące w dowolnym przekroju elementu wystąpienie 
sił wewnętrznych większych od zakładanych w obliczeniach statycznych elementu.  
składowanie elementu dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odległości minimum 25 cm od gruntu.  
      4.2. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek  
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne oraz bezpieczne. W celu 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz 
o zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania 
ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka 
transportowego aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie nalepy usztywniać aby nie dopuścić 
do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia nalepy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdującymi 
się na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej 
zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W celu 
zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio 
odległego miejsca.  
       5. WYKONANIE ROBÓT  
       5.1. Wykonanie robót  
Kominy należy odciąć na poziomie powierzchni dachu. Udrożnić zagruzowane przewody wentylacyjne wskazane w w/w opinii. 
Usunąć papę wokół komina do poziomu płyt dachowych. Powierzchnię oczyścić i odpylić oraz zagruntować. W pierwszej kolejności 
należy wykonać słupy żelbetowe pod ławę żelbetową do której zostanie przymocowana konstrukcja stalowa nadbudowy kominów. 
Słupy ø 20cm zbrojone w pionie 4 prętami ø12mm i strzemion ø6mm co 20cm. W środkowej części słupa przy połączeniu ze 
stropem żelbetowym w przestrzeni stropodachu wentylowanego należy zakotwić na żywicy HILTI HIT-HY, pręt stalowy, żebrowany 
ø18mm (głębokość kotwienia w płycie około 60mm). Na słupach wykonać nowy fundament o wys. od 25cm do 40cm i szerokości 
25cm wokół przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Wykonać zbrojenie konstrukcyjne z prętów poziomych ø12mm i strzemion 
ø6mm co 20cm. Słupy i fundament wykonać z betonu C16/20. 
Fundament zaizolować 1 x  izolacją poziomą i pionową ICOPAL Siplast FUNDAMENT Szybka Izolacja SBS. 
Na fundamencie zamontować ramę stalową z kątowników stalowych, ocynkowanych oraz malowanych antykorozyjnie. Rama 
składa się z pionowych kątowników narożnych 90x60x8mm, wewnętrznych pionowych 60x60x6mm, oraz poziomych kątowników 
60x60x6mm. Wszystkie kątowniki należy spawać ze sobą.  
W dolnej części kątowniki poziome zakotwić w płycie fundamentowej kotwami wklejanymi Rawlplug M12 - R-KER R-STUDS  
A412170 (kotwienie wykonać zgodnie z instrukcją producenta kotew). 
W środku ramy należy wstawić przedłużone przewody wentylacyjne i spalinowe o przekroju jak istniejące, z blachy kwasoodpornej. 
Pomiędzy przewodami należy na całej wysokości ułożyć płyty z wełny mineralnej – gr. dobrać na budowie tak aby przewody były 
nieruchome. Dodatkowo ułożyć wełnę mineralną w przestrzeni konstrukcji z kątowników.  
Ramę z kątowników od strony zewnętrznej na wszystkich powierzchniach komina łącznie z czapą, obłożyć płytą drzazgowo-
cementową Cetris Basic gr. 12mm mocowaną do kątowników wg wytycznych producenta. Czapę wykończyć warstwą papy oraz 
obróbką blacharską tytan-cynk gr. 0,75mm. Na płycie Cetris Basic na ścianach wykonać dodatkowe ocieplenie płytami z wełny 
mineralnej gr. 10cm wykończonej tynkiem silikonowym na siatce z włókna szklanego. 
Ramę z kątowników należy dodatkowo usztywnić poprzez przymocowanie  do ściany maszynowni profili poziomych – 
usztywniających (na dwóch poziomach) z kątownika 90x60x8mm mocowanych bezpośrednio do ściany budynku za pomocą marki 
z blachy stalowej przyspawanej do w/w profilu. Blachę osadzić na warstwie szczepnej oraz kotwic do ściany kotwami wklejanymi 
Rawlplug M12 - R-KER R-STUDS  A412170 (kotwienie wykonać zgodnie z instrukcją producenta kotew). 
Na zewnętrznej krawędzi komina na wysokości czapy należy zamontować po 2szt. odciągów pod kątem 45° od komina do ściany 
attyki. Odciągi wykonać z liny stalowej nierdzewnej ø6 mm z częścią napinającą (gwintowaną).  
Nadbudowę kominów wykonać wg rysunków nr 17, 18, 19. 
W celu łatwego dostępu do nadbudowanych kominów zaprojektowano dodatkowe pomosty kominiarskie z profili stalowych, 
ocynkowanych, malowanego proszkowo w kolorze szarym RAL 7036. Pomost wykonać z ramy z rury prostokątnej 50x30x3mm 
spawanej do wysięgnika z blachy o wym. 550x120x10 mocowanej do ramy kominów. Do ramy pomostu od góry zamontować typową 
kratę pomostową, stalową ocynkowaną z perforacją antypoślizgową o szerokości 25cm. Z boku pomostu zamontować balustradę 
Z profili prostokątnych 50x30x3 (słupki i poręcz) oraz profilu kwadratowego 30x30x3 (wypełnieni poziome). Słupki przykręcić do 
boku pomostu śrubą M12-A2 za pośrednictwem blachy stalowej M1 130x50x6mm.     
Pomosty wykonać wg rys. nr 20. 
Przed wykonaniem kominów i pomostów wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Obowiązki Wykonawcy  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO – KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 113  

  
  

   49 

6.2. Odbiory częściowe  
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu się z programem wytwarzania konstrukcji. 
Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5 
niniejszej Specyfikacji prowadzonych przez siebie robót.  
6.3. Zakres kontroli jakości robót  
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym:  
. Weryfikację kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytworni i jej personelu  
. Ocenę wizualną powierzchni elementów, ilości sęków, jakości połączeń klejonych, ciągłości lameli itp. Pomiary geometrii i 
sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów  
. Badanie wzrokowe połączeń klejonych  
. Jakość łączników  
 Po zakończeniu montażu i malowania:  
. Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju  
. Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń na sworznie i śruby . Sprawdzenie wykończenia zakotwień.  
. Końcowy pomiar powłok malarskich.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jak w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBOT  
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać 
na sprawdzeniu zgodności użytych elementów z rysunkami roboczymi konstrukcji i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji z rysunkami roboczymi obejmuje:  
- Zgodność użytych przekrojów  
- Prawidłowe wykonanie połączeń  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Jak w założeniach ogólnych pkt 9  
10. DOKUMENTACJE ZWIĄZANE.  
PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.   
PN- 77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje z drewna i 
materiałów drewnopochodnych. 
 
B.18. WARSTWY WYRÓWNAWCZE 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podkładów cementowych wyrównujących pod pokrycie papowe. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2mm.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami 
Inspektora 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Cement 
2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest stosowanie 
cementu marki ,,325" 
2.1.2. Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. Zakazuje się pobierania 
cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. 
2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
19701: 1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać 
tylko w zakresie badań podstawowych. 
2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego 
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załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w 
przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna 
być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
2.3. Zaprawy cementowe. 
Na budowie należy stosować klasy zapraw określone w Dokumentacji Projektowej. 
3.0 SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
4.0 TRANSPORT. 
4.1.Transport, składowanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Środki do transportu zapraw: 
Mieszanki zapraw mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, 
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min.  przy temperaturze +15°C 
70 min. - przy temperaturze +20°C 
30 min - przy temperaturze +30°C. 
4.3 Transport i składowanie materiałów sypkich 
Piasek oraz inne materiały sypkie należy transportować samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi. Materiały sypkie w 
czasie transportu należy zabezpieczyć przed wysypywaniem się na drogi oraz przed warunkami atmosferycznymi. Składowisko 
materiałów sypkich takich jak piasek czy żwir należy ogrodzić by nie dopuścić do rozmywania w czasie opadów deszczu. Cement i 
wapno workowane należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na podkładach panelowych z desek w warstwach 
max 10.  
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki. w 
jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez 
Inspektora) obejmującą: 
- wybór składników zapraw, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki zapraw, 
- sposób transportu mieszanki zapraw. 
- kolejność i sposób betonowania, 
- sposób pielęgnacji zaprawy, 
Przed przystąpieniem do wylewek, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-O6250 i PN-
65/B-O6251 
5.3. Wytwarzanie mieszanki  
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące 
wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane 
do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 
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się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki nie należy zrzucać z wysokości większej niż 
0,75 m od powierzchni, na którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m) 
5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wiązaniu cementu. Betonowanie konstrukcji należy 
wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
zaprawowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC 
w okresie twardnienia zaprawy, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.6. Pielęgnacja zaprawy. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową zaprawy i prowadzić ją co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę), 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zaprawa nie będzie się łączyła z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni Woda 
stosowana do polewania zaprawy powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi normami. Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
7.0 ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
 atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.0 OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
B.19. WYMIANA POKRYCIA DACHU Z PAPY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót dekarskich z papy termozgrzewalnej jednowarstwowej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich reguluje norma. PN-80/B-10240 
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia stosuje się: 
Papę asfaltową zgrzewalną wierzchniego krycia, 
Zaleca  się  stosowanie  zestawów  materiałowych  do  wykonywania  bezspoinowych  powłok  asfaltowych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. 
Do wykonywania warstw podkładowych używa się: 
Papę asfaltową zgrzewalną podkładową, 
2.2. Do gruntowania podłoża z betonu stosuje się: 
roztwór asfaltowy do gruntowania, emulsję asfaltową kationową. emulsję asfaltową anionową zaleca się stosowanie innych 
materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
2.3. Do mocowania papy do podłoża i sklejania poszczególnych warstw pokrycia stosuje się: 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco, lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
2.4. Kontrola jakości i odbiór materiałów. 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do 
robót. 
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 
zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
stan techniczny wyrobów oznaczenia i opakowanie. 
Przed skierowaniem wyrobów do robót należy sprawdzić: 
zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, ważność terminów gwarancyjnych stosowania, 
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 
3. SPRZĘT. 
Roboty  mogą  być  wykonywane  (w  zależności  od  zakresu)  mechanicznie  bądź  ręcznie.  Roboty  można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Podłoża pokryć papowych powinny spełniać następujące ogólne wymagania: ich powierzchnia powinna być równa 
miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy kosze, koryta odwadniające itp. powinny być w 
podłożu odpowiednio uformowane, urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu podłoże powinno mieć odpowiednia 
nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych, 
powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w przeciwnym 
razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału 
Izolacyjnego), 
pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego; 
przy bardzo małych pochyleniach połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku należy uwzględnić 
obliczeniowo ustalone ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe i warunki wykonywania 
robót. 
5.2. Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót 
pokrywczych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną. Prześwit między powierzchnią podłoża a łatą długości 2 m nie powinien 
być większy niż 5 mm. 
Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu podłoża z betonu lub  
zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem  lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju. Przy murach 
kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej 
krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia połaci dachowej. 
5.3. Krawędzie podłoża od strony zewnętrznej (szczytowej) - jeśli nie ma ścianki attykowej -powinny być zakończone 
odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone na głębokość równą 
ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Warunki wykonania robót 
5.4. Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju 
podłoża, 
po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek 
kanalizacyjnych, 
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tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew 
lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) z wyjątkiem robót, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 
5.5. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że w 
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C.  
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość 
pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub  śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
5.6. Materiały stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań (np. lepiki stosowane na zimno 
na styropian). 
Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno być użyte 
tyle lepiku w stanie płynnym, aby na całej szerokości rolki był widoczny wyciskany wałek lepiku. W czasie przyklejania papa 
powinna być przyciskana do podłoża. Praktycznie grubość lepiku powinna wynosić 1,0-1,5 mm. 
Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić 160 -180°C dla lepiku asfaltowego, 
120 - 130°C dla lepiku Jak wy żej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 
Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż +18°C, a następnie 
rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy 
to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 
Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm zgodnie z kierunkiem spływu 
wody i z uwzględnieniem kierunku najczęściej występujących w okolicy wiatrów; dotyczy to także zakładów skośnych i równoległych 
do okapu. 
Długość arkusza papy nie powinna mieć więcej niż 8 m. Papę bezosnowową z taśmy aluminiowej należy ciąć na arkusze długości 
3-4 m. 
W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda, oraz na fragmentach 
dachu trudnych do obrobienia, a także na załamaniach połaci dachowych należy wzmocnić krycie dachowe warstwą papy na 
tkaninie technicznej odznaczającej się większą niż papy tekturowe wytrzymałością na rozrywanie. 
Połączenia pokrycia papowego z elementami budynku wystającymi ponad dach lub ograniczającymi  go powinny być 
wodoszczelne. Połączenie pokrycia z włazami powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem wody pod 
pokrycie. 
Wodoszczelność połączenia należy uzyskać przez wywinięcie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystające pionowe 
elementy. Wysunięte warstwy papy powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się poprzez zamocowanie mechaniczne i 
zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej Połączenie pokrycia dachowego z 
pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich wklejanych między warstwy papy może być stosowane przy 
pochyleniu połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10% obróbki blacharskiej 
w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu pokrycia, wykonując ją w przypadku braku 
"wydr" jako dwuczęściową. Szczelność połączenia powinny zapewnić wywinięte  na  pionową powierzchnię warstwy pokrycia, a 
obróbka blacharska zabezpieczać pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Pasma papy układa się przy pochyleniu połaci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynając od niego w kierunku kalenicy, 
a przy pochyleniu większym - prostopadle do kalenicy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
Warunki szczegółowe. 
Badania techniczne 
Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania: 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
sprawdzenie materiałów, 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy, 
sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych, 
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych, 
i) sprawdzenie szczelności pokrycia. 
Warunki przystąpienia do badań 
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 
niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy. 
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy 
temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C. 
Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku 
budowy: 
a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich b) czy w okresie wykonywania robót dekarskich 
temperatura powietrza nie była 
niższa niż +5°C, 
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie. należy II Opis badań 
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z dokumentacją 
opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
I pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać  bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie  zapisów  w dzienniku budowy 
i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powołanymi 
normami i wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, 
jak: dziury, pęknięcia,. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża lub poprzedniej warstwy przez oględziny zewnętrzne. Miejsce 
nasuwające wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy długości 
około 5 cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm. Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy, a nie lepiku. 
Sprawdzenie szczelności pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadków 
i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, kominami, świetlikami itp.). należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie 
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 
należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone 
usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej i normach. 
Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. 
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami Normy. 
Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane 
niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić 
do ponownego badania. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty 
dekarskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jak w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Jak w założeniach ogólnych pkt 9  
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 12970:2003  (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej  
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów. Zasady pobierania próbek  
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie  budowlane  z  blachy stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej. Wymagania  i badania przy 
odbiorze. 
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PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na 
ciągłym deskowaniu 
PN-EN 517: 1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 
PN-EN 607: 1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania  
PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  
PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określanie 
odporności na przesiąkanie wody 
 
B.20. DASZKI NAD WEJŚCIAMI   
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pktl.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:  
 - Wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY.  
2.1. Daszki  
Z profili aluminiowych z pokryciem z poliwęglanu litego gr. 8 mm, wg rozwiązań systemowych. Zabezpieczenie antykorozyjne przez 
malowanie proszkowe w kolorze – szarym RAL 7036 
3. SPRZĘT.  
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.  
4. TRANSPORT.  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Nad wejściami do budynku zaprojektowano zadaszenie w technologii spawanych profili aluminiowych z pokryciem z poliwęglanu 
litego, wg rozwiązań systemowych. Zabezpieczenie antykorozyjne daszka przez malowanie proszkowe w kolorze brązowym RAL 
7036. Konstrukcja zamocowana do ściany za pomocą elementów mocujących, kotwy wklejane M12 z pręta gwintowanego A4, 
żywica R-KER. min. dł. wklejenia 110mm. Pokrycie płytami z poliwęglanu litego, gr. 8 mm, w kolorze miodowo dymnym odpornego 
na promieniowanie UV. Mocowanie płyty do konstrukcji wg rozwiązań systemowych. Styk pokrycia z elewacją osłonić obróbkami 
blacharską z blachy tytanowo cynkowej. Wykonać wg rys. 19 i 20.Na daszku należy zamocować płotek śnieżny z płaskowników 
aluminiowych, spawanych ze sobą i malowanych proszkowo w kolorze brązowym RAL 8011.   
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania elementów,  
- możliwość mocowania elementów do ścian,  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru.  
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach.  
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.  
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między elementami mocowanymi a ścianą tak aby nic następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.  
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich.  
5.6. Obróbka blacharska pokrycia daszku a ścianą powinna być trwale zamocowana do konstrukcji ściany poprzez kołki rozporowe 
a następnie uszczelniona masą silikonową  
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów,   
- wykończenia powierzchni,   
- zabezpieczenia antykorozyjnego,  
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- połączeń konstrukcyjnych,   
- prawidłowego działania części ruchomych.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,   
- pionowości i spoziomowania,  
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami daszku,  
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jak w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Jak w założeniach ogólnych pkt 9  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.   
PN-80/M-02138. PN-87/B-O6200  
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. 
Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.   
  
B.21. POKRYCIE DACHU STYROPAPĄ  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej  
Ustalenia robót niezbędnych do termomodernizacji stropodachu za pomocą ocieplenia stropodachu styropapą wraz z pokryciem 
jednowarstwowo papą zgrzewalną:  
1.3.1 Branża budowlana izolacje cieplne stropodachu płytami styropianowymi dwustronnymi grubości 10 cm (styropapa)  
 - wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej  
 -wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej  
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, 
a nie są wymienione w przedmiarach, w szczególności:  
transport,  
składowanie oraz utylizacja odpadów papy i gruzu  
utrzymanie i likwidacja placu budowy  
utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami działania ochronne zgodnie z warunkami BHP  
pomiary instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych wydzielenie strefy    bezpieczeństwa poprzez 
wygrodzenie taśmą ostrzegawczą wraz z tablicami ostrzegawczymi.  
Wymienione roboty nie podlegają oddzielnej zapłacie 1.4. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 1.5 Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
1.6 Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca 
obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne jeżeli 
zajdzie taka konieczność oraz odzież wymaganą dla osób zatrudnionych na placu budowy.  
W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej - będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaż 
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stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie 
robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania i 
obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów, aprobat technicznych na wbudowane wyroby 
i materiały. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym prze Inspektora. 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 niezapłaceniem.  
2.1.1 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji są materiały o parametrach nie 
gorszych niż wymienione w opracowaniu: - Papa nawierzchniowa  
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryć dachowych, na osnowie z włókniny 
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy 
asfaltowej nie przykryty posypką zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego.  
Wymagania podstawowe:  
- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,  
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,  
- maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N,  
- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%,  
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C,  
-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego,  
- grubość nie mniejsza niż 4,5 mm,  
Płyty styropianowe dwustronne laminowane papą gr. 10 i 20 cm - dwustronne oklejenie płyt styropianowych EPS 100 papą asfaltową 
podkładową na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z włókien szklanych odmiany P/64. Papa znajdująca się z górnej strony płyt 
styropianowych powinna wystawać 50 mm poza obrys płyty styropianowej tworząc zakład wzdłuż jednego boku na długości i 
szerokości płyty  
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków 
dróg do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementów Przy ruchu po 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego pojazdy 
(kołowego, szynowego).  
5 . WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE  
5.1. ROBOTY BUDOWLANE  
5.1.1 Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych (styropapa)  
Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej należy zlikwidować istniejące 
pęcherze ,powierzchnię dachu oczyścić z zanieczyszczeń tj. brudu i kurzu oraz usunąć nierówności w celu wyprowadzenia 
spadków.  
5.1.2 Układanie płyt styropianowych (styropapa)  
Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do układania płyty styropianowej EPS 100 grubości 10 i 20 cm z przyklejoną 
dwustronnie warstwą papy. Do podłoża płyty styropianowe należy przykleić klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym 
do klejenia płyt styropianowych (klej nanosi się pasmowo - 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy dodatkowo 
mocować mechanicznie za pomocą łączników na obrzeżach dachu. W pasie nadrynnowym o szerokości 2 m należy zastosować 
specjalne kliny stropianowe powlekane obustronnie o grubości od 0 do 10 cm do obniżające strefę okapową w kierunku rynny W 
strefie brzegowej płytę należy przymocować 5 kołkami rozporowymi na każdą płytę .  
5.1.3 Obróbki z papy termozgrzewalnej  
W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem należy na stykach powierzchni dachu z 
ogniomurami lub kominami wykonać nowe obróbki z papy termozgrzewalnej . Na każdym styku powierzchni poziomej dachu z 
powierzchnią pionową ogniomuru lub komina należy zamontować klin stropianowy zabezpieczający przed załamaniem obróbki z 
papy termozgrzewalnej. Obróbkę z papy termozgrzewalnej należy zakończyć listwą dociskową.  
5.1.4 Krycie dachu papą asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:  
Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, instalacji odgromowej należy 
naprawić pęknięcia oraz uzupełnić ubytki podłoża oraz wyrównać nierówności zaprawą cementową. B 25 z dodatkami Papę należy 
ułożyć w dwóch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania 
pokrycia dachowego papą zgrzewalna należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 
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dachowych, wielkość spadków dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Prace z użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C.  
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy 
silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna się od osadzenia dybli drewnianych lub kołków z tworzywa sztucznego, rynien, haków i 
innego oprzyrządowania , a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. Przed ułożeniem papę należy rozwinąć w miejscu w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce z 
uwzględnieniem zakładów i przecięciu zwinąć z dwóch stron do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy 
podgrzać palnikiem na całej szerokości zakładu (12-15 cm).  
Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 
0,01,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
podłużny 8 cm poprzeczny 12 - 15 cm  
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 
wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewa.  
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzać (skleić). Wypływy masy można posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady ( zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy 
na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
5.1.5. Kominki wentylacyjne  
Zdemontować istniejące przerdzewiałe kominki wentylacyjne oraz w miejsce istniejących otworów zamontować nowe kominki 
wentylacyjne stalowe okrągłe o średnicy 110 mm z pionowym wylotem powietrza. Przed montażem nowego kominka 
wentylacyjnego należy zmierzyć średnicę otworu montażowego nowego kominka.  
5.1.6. Roboty tynkarsko - malarskie – na komine należy wykonać nowy tynk z zaprawy cementowo - wapiennej. Po uprzednim 
oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża, można przystąpić do dwukrotnego malowania kominów farbami emulsyjnymi fasadowymi 
w kolorze białym.  
Po zakończeniu prac remontowych należy teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego.  
6. ODBIÓR ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz  zobowiązującymi Normami 
Technicznymi. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 6.2. Dokumenty odniesienia Dokumentacją odniesienia jest:  
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
Normy PN  
Aprobaty techniczne  
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania remontu.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót pokrywczych jest 1 m2 (metr kwadratowy) pokrycia lub obróbki z papy  
7.1. Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, 
kołnierzy itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest 
mniejsza niż 1 m2.  
7.2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, 
jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski 
okapowej itp. 7.3. Pokrycie koryt dachowych oblicza się w metrach kwadratowych, przyjmując za szerokość poprzeczny wymiar 
koryta w rozwinięciu.  
7.4. Obróbki attyk i innych elementów wystających ponad dach na wysokość powyżej 30 cm oblicza się w metrach kwadratowych, 
przyjmując za szerokość pokrycie w rozwinięciu.  
8.0 ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
8.2.1. Dokumenty i dane.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora,  
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
8.2.2. Zakres.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem,  Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.  
8.3. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST  
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Jak w założeniach ogólnych pkt 9  
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i wytrzymałościowych. PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego  
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco  
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno   
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów. Zasady pobierania próbek  
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 
deskowaniu  
PN-EN 517: 1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające  
PN-EN 607: 1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje,  wymagania i badania  
PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania Warunki techniczne wykonania i odbioru  
robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  
PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  
PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  
PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określanie odporności 
na przesiąkanie wody  
  
B.22. RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE  
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ujętych w p.8.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań 
zewnętrznych przy docieplaniu ścian budynku mieszkalnego.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robót 
ociepleniowych należy zastosować rusztowania stojące, ramowe, elewacyjne, posiadające certyfikat bezpieczeństwa B.  
Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy, podesty robocze, poręcze podłużne i poprzeczne, stężenia, podesty 
komunikacyjne, elementy progowe. Kompletność rusztowania, stężenia oraz zakotwienie muszą być zgodne z DTR i planem BIOZ.  
3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania powinien odbywać się na 
samochodach skrzyniowych.  
Transport pionowy elementów rusztowana powinien odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych o dostosowanym i 
oznaczonym udźwigu.  
5. WZNOSZENIE I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ  
Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań określoną dla danego systemu.  
W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami montażowymi, określonymi przez producenta. W pozostałych 
przypadkach należy opracować projekt techniczny montażu rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, posadowienie, 
zakotwienie oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowania musi zapewniać komunikację pracowników na czas 
prowadzenia robót – zgodnie z DTR.  
Rusztowanie musi być podłączone do sprawnej instalacji odgromowej budynku.   
W przypadku braku, należy wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania.  
Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach.  
Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić:  
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- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,  
- bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i ciągami pieszymi), -osiatkowanie 
rusztowania,  
-transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, -oznakowanie dopuszczalnej nośności 
podestów.  
6. KONTROLA JAKOŚCI:  
- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego samego rodzaju, -rusztowania muszą 
być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego systemu rusztowania.  
7. OBMIAR ROBÓT   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Rusztowania stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (kierownika budowy). Dokumentem 
stwierdzającym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest protokół odbioru rusztowania.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
- PN-M-47900-1/1998,  
- PN-M-47900-3/1998,  
- PN-M-47900-4/1998,  
- Rozporządzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych.  
  
B.23. INSTALACJA ODGROMOWA ZEWNĘTRZNA  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 10.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
zewnętrznej instalacji odgromowej.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Instalację odgromową należy zamontować i zabezpieczyć zgodnie z normą PN-86-E-05003/02. Po 
zamontowaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary, których wyniki należy przedstawić Inwestorowi.  
Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji odgromowej należy wykonać uwzględniając wymagania zawarte w normach: -
PNIEC61024-1/2001, PN-IEC61024-1-1/2001, PN-IEC6124-1-2/2002, PN-86/E-05003/01.  
Urządzenia piorunochronne należy wykonywać z jednego rodzaju materiału. W przypadku zastosowania dwóch rodzajów metalu 
należy w miejscach łączenia zastosować złączkę dwumetalową, zabezpieczoną przed korozją.  
Część nadziemną urządzenia piorunochronnego należy dostosować do konstrukcji budynku i zabezpieczyć od uszkodzeń 
mechanicznych i przed korozją.  
Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, wystające ponad powierzchnię dachu należy wyposażyć w zwody i połączyć z 
siatką zwodów na powierzchni dachu.  
Wszystkie metalowe części znajdujące się na dachu budynku należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem 
odprowadzającym.  
1.6. Zakres robót – montaż instalacji odgromowej na: - górnej powierzchni dachu (zwodów poziomych), - ścianach budynku 
(zwodów pionowych).  
2. MATERIAŁY  
Do robót instalacji odgromowej należy stosować:  
- drut stalowy ocynkowany DFe-Zn ø 8 mm,  
- uchwyty naprężające instalacji odgromowej,  
- złącza śrubowe uniwersalne krzyżowe,  
- złącza kontrolne dwudzielne,  
- skrzynki izolacyjne z drzwiczkami rewizyjnymi dla złącza kontrolnego,  
- rura izolacyjna grubościenna, niepalna AROT, - taśma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25 x 4, - materiały pomocnicze.  
3. SPRZĘT   
Roboty wykonać ręcznie z użyciem elektronarzędzi.  
4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO – KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 113  

  
  

   61 

Drut przeznaczony na zwody DFe-Zn ø 8 mm, powinien być przed montażem wyprostowany za pomocą wstępnego naprężania lub 
przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.  
Zwody poziome powinny być montowane przy użyciu odpowiednich wsporników ostępowych. Układ i lokalizacja zwodów powinna 
być zgodna ze zdemontowaną. Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnię dachu, należy 
wyposażyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Przy zastosowaniu wsporników 
naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem – w 
przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą przez oblutowanie.  
Zwody pionowe (odprowadzające) poprowadzić w rurkach izolacyjnych grubościennych, niepalnych Arota, mocowanych do ścian.  
Rurki obrzucić tynkiem  
Złącza kontrolne dwudzielne instalować w skrzynkach izolacyjnych z drzwiczkami zlicowanymi z elewacją i zamykanymi na zamek.  
Złącza kontrolne dwudzielne instalować na wysokości 1,8 nad poziomem terenu.  
Po wykonaniu robót dociepleniowych i zamontowaniu instalacji należy wykonać pomiary, a wyniki przedstawić Inwestorowi.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST.  
Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej należy wykonać uwzględniając wymagania zawarte w normach, 
p.9.1.5.  
W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny obejmować:  
- oględziny części nadziemnej,  
- sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego, - pomiary rezystancji uziemienia, - oględziny 
elementów uziemienia.  
7. OBMIAR ROBÓT.  
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.  
Jednostkami obmiarowymi są – m, szt. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SST i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.  
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.  
PN-IEC61024-1/2001.  
PN-IEC61024-1-1/2001.  
PN-IEC6124-1-2/2002.  
PN-86/E-05003/01.  
 
B.24. CHODNIK OPASKOWY  
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 9.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni wokół 
budynku  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacja mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlanych.  
1.6. Zakres robót:  
-roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,  
-uzupełnienie chodnika opaskowego i obrzeży chodnikowych przy budynku,  
-wykonanie nowego chodnika przy wejściu do budynku nr 7,  
-roboty związane z realizacją inwestycji obejmujące teren (przejęcie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy podczas 
realizacji zadania aż po uporządkowanie terenu po budowie).  
1.7. Przekazanie i zabezpieczenie terenu budowy  
Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na 
warunkach określonych w umowie.  
Wykonawca jest zobow7.iązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren 
rozbiórek przed dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikające z warunków udzielonego pozwolenia na 
budowę oraz będzie je obsługiwał w czasie trwania robót.  
2. MATERIAŁY:  
Należy zastosować płyty betonowe chodnikowe 50 x 50 x 7 cm, gatunek 1 i obrzeża betonowe 30 x 8 cm oraz kostkę brukową 
behaton o wymiarach 16,5 x 20 x 8 cm i holland o wymiarach 10 x 20 x 8 cm.  
Płyty betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm: BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.  
Do produkcji płyt i obrzeży należy stosować:  
- cement portlandzki klasy nie niższej niż „32,5”, zgodnie z PN-B-19701. - kruszywo zgodnie z PN-B-06712, - wodę zgodnie 
z PN-B-32250.  
Na podsypkę należy zastosować:  
- cement portlandzki klasy nie niższej niż „32,5”, zgodnie z PN-B-19701.  
- piasek zgodnie z PN-B-06711.  
3. SPRZĘT   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
Roboty należy wykonać ręcznie.  
4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Kolejność robót:  
-czynności przygotowawcze,  
-zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,  
-rozbiórka istniejącej nawierzchni,  
-odwóz materiału z rozbiórki i jego utylizacja,  
-wykonanie korytowania pod nawierzchnię,  
-odwóz urobku z wykopów oraz jego utylizacja,  
-wykonanie warstwy podbudowy,  
-ustawienie obrzeży betonowych  
-wykonanie nawierzchni właściwej z płyt betonowych.  
Uzupełnienia nawierzchni opaski wokół budynku wykonać z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr.5 cm. Spoiny (max. 0,8 cm) należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Obramowanie całej opaski wykonać z obrzeży 
betonowych 30 x 8 cm. Nawierzchnię ułożyć ze spadkiem 5% od ścian budynku do terenu.  
Wykonanie warstwy z piasku gruboziarnistego 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Roboty ziemne”. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacja 
projektowa, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowana. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, 
to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
  Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy   poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa 
powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących.  
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Podbudowy tłuczniowe o grubości 22 cm wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 11 cm, górna - 11 cm, zgodnie 
z wymaganiami PN-84/S-96023. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy wykonywać z 
polewaniem wodą. 
Wymagania odnośnie wałowania: 
 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości zagęszczanego 
pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 
 zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu 
uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 
 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
 wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 
 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz. 
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii ruchu. 
Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej.  
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.  
Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na niej leżącej o 
10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 
cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 
Wykonanie podbudowy z pospółki 
Wykonanie podbudowy z pospółki to zrzucanie z samochodu samowyładowczego przy wysokości min. 1m. Następnie zagęszczenie 
warstw o grubości min.25cm, w stanie optymalnej wilgotności, co jest warunkiem uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>0,96. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI   
– jak w wymaganiach ogólnych SST.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu 
budowy.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z projektem, przedmiarem i niniejszą 
specyfikacją. Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:  
- zgodności wymiarów,  
- jakości materiałów z których zostały wykonane,  
Badanie jakości wykonanych robót powinno obejmować sprawdzenie:  
- podłoża, podsypki (grubość, wymagane spadki),  
- poprawności ułożenia powierzchni (równość, szerokość spoin, itp.),  
- zakresu prac zgodnie z dokumentacją,  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.  
Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT   
- roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym i pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru oraz SST. 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
- jak w wymaganiach ogólnych SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN -B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów. PN-B-06712-Kruszywamineralne do betonu zwykłego PN-80/6775-
O3-Krawężniki i obrzeża betonowe.  
PN-64/8845-O2-Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru  
PN-B-19701-Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. PN-B-32250-Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.  
BN-80/6775-03/01.  
BN-80/6775-03/02.  
  
B.25. OKŁADZINY KAMIENNE 
1 WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z: Termomodernizacją - ociepleniem ścian zewnętrznych, remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Mikołowska 113 w Katowicach.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
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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 objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające celu wykonanie :  
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki granitowe - wykonanie okładzin korytarzy z płyt granitowych o grubości 1cm 
zgodnie z projektem  
- pokrycie schodów płytami kamiennymi granitowymi zgodnie z projektem 
- pokrycie spoczników płytami kamiennymi granitowymi 
- podstopnie grubości min. 3 cm stopnie schodowe o grubości min. 3cm  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Nr 2/IV-B-2011-K Płyta posadzkowa i 
schodowa - płaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru jasnoszarego promieniowanego uzgodnionego z inwestorem o 
nominalnej grubości 30mm uzyskany w wyniku cięcia .  
2.1. Okładziny kamienne spoczników i schodów  
• Płyty kamienne granitowe o nominalnej grubości minimum 30mm w zależności od miejsca ich ułożenia – zgodnie z projektem  
• Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, szer.35 cm  
• Podstopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, wys. 14,5 cm  
• posadzka spocznika o gr. 30 mm  
• zaprawa klejowa płyt kamiennych - gotowa mieszanka,  
• środek do gruntowania podłoża  
• woda wg PN-89/B-32250  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem , postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
UWAGA ! Sposób wykończenia powierzchni zastosowanych okładzin granitowych opisano dokładnie w projekcie posadzek. 
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z autorem projektu .  
2.1.1. Wygląd zewnętrzny  
Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki na próbce należy umieścić nazwę i adres producenta, jak również 
mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, teksturę itp. należy określić wizualnie.  
2.1.2. Wytrzymałość na zginanie  
Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartość średnia.  
2.1.3. Przyczepność 
Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej powierzchni.  
2.1.4. Reakcja na ogień Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1.  
2.1.5. Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925.  
2.1.6. Mrozoodporność Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.  
2.1.7. Ścieralność Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157.  
2.1.8. Odporność na poślizg  
Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) należy oznaczyć dla obszarów z ruchem 
pieszym zgodnie z EN 14231(3).  
2.1.9. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej  
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i odpowiadać określonemu wykończeniu na 
wszystkich odsłoniętych powierzchniach. Za pomocą obróbki termicznej z użyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się 
fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocą szlifowania uzyskuje się powierzchnie matowe. 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 robót 
wykładzinowych i okładzinowych.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i 
okładzin Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt,  
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, - pace gumowe 
lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
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- wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
4 TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt.  
4. 4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  
5.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami 
Kontraktu.  
5.2. Warunki techniczne wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami 
Kontraktu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami 
Kontraktu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w 
sposób ograniczający rozrzut i pylenie. Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Przy rozbiórce gruz i inne 
drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. Gruz i materiały drobnicowe należy 
usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować 
istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki).  
Wymagania dotyczące robót: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje. Roboty należy prowadzić tak, aby nie została 
naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz konstrukcji.  
5.2.3 Warunki przystąpienia do robót  
Warunkiem przystąpienia do robot jest wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i przygotowawczych związanych z naprawą 
powierzchni okładzinowych. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
5.3.4. Wykonanie okładziny z kamienia  
5.3.4.1 Podłoża pod okładziny .  
Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania 
okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie 
starannie zmyć czystą wodą 
5.3.4.2. Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek 
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przy 
układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć 
powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogólne". Kontrola jakości polega na sprawdzeniu 
wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i bezpośredni nadzór personelu technicznego budowy i Inżyniera nad robotami. Kontrola 
jakości powinna obejmować: sprawdzanie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i ST, sprawdzenie wykonania okładzin z płytek granitowych.  
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, okładziny w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z 
wodą powinna charakteryzować się: mrozoodpornością, elastycznością , przyczepnością , odpornością na wilgoć.  
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: mrozoodpornością, elastycznością , odpornością na wilgoć. Zaprawy klejowe i 
zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz atest PZH. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.  
7 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w 
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 
0,25 m . W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p ” pkt. 8.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją 
i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa 
jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
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 (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
dokumentację powykonawczą, szczegółowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych 
robót, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, protokoły odbioru podłoże, 
protokół odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i 
ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej.  
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i 
przedstawić ją ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku nie kompletności 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 wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin z płytek po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w 
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty okładzinowe będzie dokonana według następujących 
sposobów: rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 
projektowej i umowy,  
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych 
materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, wartość pracy 
sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku 
VAT), Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku 
przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te 
muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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10.1. Normy  
PN-EN-12058: 2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody.  
PN-B14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


