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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna  remontu balkonów w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hallera 23  w Radomiu. 

 

W zakres przewidywanych robót wchodzi: 

 rozbiórka istniejących warstw posadzkowych na balkonach. 

 Wykonanie nowych warstw posadzkowych i izolacji zgodnie z projektem. 

 Docieplenie płyt balkonowych  

 wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 malowanie balustrad 

 montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych . 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

NUMER 

SPECYFIKACJI 

KOD CPV ZAKRES ROBÓT 

SST.III.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
SST.III.2 45320000-6 

45431100-8 

Okładziny ceramiczne i izolacje podpłytkowe 

SST.III.3 45442100-8 Roboty malarskie 
SST.III.4 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów    pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

l .5.2.  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

I.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

l .5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.     Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

l .5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 MATERIAŁY 

2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
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robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.   SPRZĘT 

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

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4   TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5   WYKONANIE ROBÓT 

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

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

SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.  

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. l. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań Inspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 

spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

 [2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjnej 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

8 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8. l. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c)   odbiorowi częściowemu, 

d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami, 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
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elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.3.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

    lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  

    programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  

   tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.     Ustawy 

-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2012 ). 

-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 

2215, z 2019 r. poz. 53 ). 
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ). 

-    Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1351). 

-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 

1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42 ). 
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2068). 

10.2. Rozporządzenia 

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). 

- 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 (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963). 

 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001. 
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III . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

         BUDOWLANA 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111300-1 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami rozbiórkowymi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących robót:. 

- demontaż istniejących posadzek wraz z wylewkami i obróbkami 

- odbicie uszkodzonych tyków 

- wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki , 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Nie występują 

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 

 przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania  materiałów z rozbiórki, 

 zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem 

wykonywania prac,  

 pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 

 przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 

5.2. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5 

1.7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

1.8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie  5 i odebrane przez Inżyniera mierzone 

w jednostkach podanych w punkcie  7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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 Okładziny ceramiczne i izolacje podpłytkowe 

          Kod CPV 45320000-6 , 45431100-8 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

warstw izolacyjnych i posadzkowych balkonów . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- wykonanie izolacji podpłytkowych,  

- wykonanie posadzek balkonów 

- zamurowanie otworów wentylacyjnych 

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 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji balkonu i wykonania 

okładziny ceramicznej powinny być rozwiązaniami systemowymi i powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach 

technicznych itp.) 

2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na tkaninie szklanej wg PN-EN 13969+A1:2007  

2.2. Styropian EPS 100, λ=0,022 wg PN-EN 13163:2009  

2.3. Jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 

2.4. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające 

Zestawienie najważniejszych właściwości technicznych wyrobów przeznaczonych do 

wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych wykonywanych z materiałów zawierających 

cement wg ZUAT-15/IV.13/2002 

2.5.Zaprawy klejące 

Do przyklejania wykładzin ceramicznych stosuje się kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 Kleje 

do płytek. Definicje i wymagania techniczne – których odkształcalność poprzeczną wg PN-EN 

12002:2005  

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:2005  

2.6.Cementowa zaprawa spoinująca 

Wymagania w stosunku do zapraw spoinujących wg PN-EN 13888:2004 Zaprawy do 

spoinowania płytek 

2.7.Elastyczna masa do wypełnień dylatacji 

Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w wykładzinie ceramicznej stosuje się elastyczne kity 

(masy) na bazie wielosiarczków (tiokoli), poliuretanów lub silikonów. Należy stosować kity 

konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:2004  

2.8.Okładziny ceramiczne 
Na balkonach stosować można płytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14111:2005 Płytki i płyty 

ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie, mrozoodporne wg PN-EN ISO 

10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. W praktyce najlepiej 

sprawdzają się płytki prasowane grupy BIa oraz BIb (te ostatnie zazwyczaj cechują się 

nasiąkliwością na poziomie 2%) jak również płytki ciągnione o nasiąkliwości nie przekraczającej 

3÷4%. Płytki gresowe cechują się nasiąkliwością na poziomie nie przekraczającym 0,5%, można 

je więc uznać że są mrozoodporne w świetle PN-EN ISO 10545-12:1999. 

Pozostałe wymogi takie jak klasa ścieralności, odporność na ścieranie wgłębne, 

antypoślizgowość itp. określa dokumentacja techniczna. 

2.9.Woda 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.10.Pozostałe materiały 
Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak taśmy uszczelniające, specjalne 

gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do zakotwień i 

mocowań, modyfikatory polimerowe itp. określają SST producentów systemu uszczelnień 

balkonów. Wymogi stawiane pozostałym materiałom (np. obróbki blacharskie, balustrady itp.) jak 

również materiałom przygotowywanym na placu budowy określają dokumentacja projektowa oraz 
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SST zastosowanych materiałów. 

2.11. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania uszczelnień balkonów 

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wykładzin balkonów mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, 

poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, 

poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 

zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia 

prac powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wykładzinowych 

materiałów nieznanego pochodzenia. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace hydroizolacyjne. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych można przystąpić po zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli 

materiałów. 

5.2. Wymaganie robót 
Powłoka hydroizolacyjna może być układana bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej balkonu 

(wykonanej z odpowiednim spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako jastrych 

zespolony z płytą konstrukcyjną balkonu. 

Spadek balkonu nie powinien być mniejszy niż 1,5-2%.  

Podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. 

Przed nakładaniem elastycznego szlamu podłoże należy wysycić wodą do stanu 

matowo-wilgotnego. Nawilżanie podłoża, zwłaszcza w okresach letnich, przy relatywnie wysokiej 

temperaturze otoczenia, zaleca się przeprowadzać w dwóch etapach, pierwsze na 

kilka-kilkanaście godzin przed aplikacją, i drugie, bezpośrednio przed nakładaniem szlamu. 

Lekkie zwilżenie podłoża bezpośrednio przed aplikacją nie jest wystarczające. Pierwszą warstwę należy starannie 

wetrzeć (zazwyczaj twardą szczotką) w przygotowane podłoże. Następną warstwę nakłada się zgodnie ze 

wskazówkami producenta (np. pacą, szczotką).W jednym przejściu nie wolno nakładać warstwy grubszej niż 1 mm. 

Następną warstwę można nakładać gdy tylko poprzednia związała na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu. Czas 

schnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj możliwe jest 

nakładanie kolejnej warstwy szlamu już po kilku-kilkunastu godzinach, jednak w zależności od 

warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Przy nakładaniu kolejnej 

warstwy nie pracować w sposób mogący uszkodzić już nałożoną warstwę (np. niewłaściwe 

obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia miedzywarstwowe (pył, kurz np. z brudnego obuwia, itp.) 

wpływają na znaczne pogorszenie przyczepności, co może skutkować późniejszymi problemami 

ze szczelnością. 

Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po dostatecznym związaniu lub wyschnięciu 

warstwy hydroizolacji. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ 
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dylatacji. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 

dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o grubości 

nie przekraczającej 5 mm metodą pacy ząbkowanej lub metodą narzucania przy stosowaniu kleju dedykowanego 

okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania (przy stosowaniu kleju do okładzin 

podłogowych i ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod  płytką. 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta oraz 

wartością podaną w pkt. 5.5., 

– powierzchnia okładziny powinna mieć wykonstruowany spadek z, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny (mierzone łatą długości 2 m) 

nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości 

lub szerokości powierzchni okładziny, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie 

6. Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i okładzinowych balkonów należy 

przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które będą wykorzystywane do 

wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, zaprawy klejące i spoinujące, materiały hydroizolacyjne jak 

również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m
2
 balkonu 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego, robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda 

związana warstwą stanowiącą podłoże dla kolejnej warstwy systemu. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej 

wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 

podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoża nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badania nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie warstw posadzkowych 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
1. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 

wymagania. 

2. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

3. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 

206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 2004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

5. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 

Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania. 
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6. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

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

użytku. 

10. PN-EN 1542:2000Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 

przyczepności przez odrywanie. 

11. PN-EN 14411:2007(U) Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
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3. Roboty malarskie – KOD CPV 45442100-8 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót malarskich.. 

 Malowanie farbami ftalowymi, elementów balustrad 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem 

żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 

właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on 

odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę – do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.4. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2. należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną.. 

5.2. Gruntowanie. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 

być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 

od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity -- Klasyfikacja 

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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   4. Roboty elewacyjne – KOD CPV 45443000-4 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania ociepleń 

balkonów i montażu zadaszeń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

docieplenia zewnętrznych ścian budynku 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

-. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szklą wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju j stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 

na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

-. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izocji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 

(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy 

ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

- Płyty termoizolacyjne:  

Płyty styropianu EPS 80 gr. 8 i 4 cm  

.Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

-   Łączniki mechaniczne: 

kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 

dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 

termicznej o frezowanych krawędziach. 

- Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-kopafimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 

siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną 

-   Siatka     zbrojąca     —     siatka     z     włókna     szklanego     (impregnowanego 

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m
2
, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

-.   Zaprawy (masy) tynkarskie – tynk silikonowy ( na cokole mozaikowy ) 

- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 

krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 

siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

- pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 

wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 

wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 

Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na 

rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

(ZUAT). 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, 

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Elementy wykończeniowe 

Obróbki systemowe, daszki nad ostatnią kondygnacją z profili stalowych, przekrytych poliwęglanem 

3. Sprzęt 

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 

robót elewacyjnych.. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 

aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 

budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku podokiennym. 

- wykonać montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 

przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne . 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 

twardości, nasiąkliwości l równości. 

Ilśoć i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 

powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości 

należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 

Można także wykonać próbę odrywania  

Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami,  

Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego pokruszonego 

tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i odspojone usunąć. Poszerzyć 

rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję budynku. Uszkodzone 

fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Duże rysy wzmocnić przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej. 

Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem. 

Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie poszczególne płyty, 

pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm.  

Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w ścianie. 

Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić uwagę, by spoiny nie 

pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić 

paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o długości mocować na powierzchni i w narożnikach ścian w 

ilościach określonych w instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej. 

Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,  

Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna szklanego 

- z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i ościeży. Naroża 

zewnętrzne ościeży drzwi, okien i narożniki budynku na całej wysokości wzmocnić ażurowymi kątownikami 

aluminiowymi. 

Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale elastycznym np. 

silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach ościeży. 

 Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy zeszlifować. 

Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem chemicznym i 

poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją redukuje. 

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na mokre. Przerwy 

technologiczne wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masę nakładać pacami stalowymi i 

wygładzać do uzyskania faktury. 
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Po zakończeniu robót zamontować ponownie klimatyzator, tablice, daszek itp. 

Obróbki powinny wystawać min 5cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania ocieplenia: 

- Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia 

- Ocena podłoża 

- Kontrola przygotowania podłoża 

- Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych 

- Kontrola wykonania mocowania mechanicznego 

- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 

- Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i faktury. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia.  

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem niezbędnych rusztowań. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego .: 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

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

PN-B-02025:2001 Obliczanie    sezonowego   zapotrzebowania    na   ciepło   do   ogrzewania    budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z póżn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia 

12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz 

Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB 

Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r 

- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

Zalecenia   Udzielania   Aprobat   Technicznych   ITB   Warszawa   instytut   Techniki Budowlanej 2003 r. 

- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 

tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 06.09.2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 

Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 

Tynki, ITB 2003 r.  


