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1.   WSTĘP 
 
1.1.    PRZEDMIOT ST 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) – „Wymagania ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sosnowcu przy 
ul. Ordonówny 3-3a. 
 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 
          Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.      ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

1) Roboty ociepleniowe, 
 Roboty rozbiórkowe,  
 Wymiana drzwi wejściowych, do piwnic i do zsypów, 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 Ocieplenie stropodachu wentylowanego, 
 Ocieplenie dachu nad klatkami schodowymi, 
 Wymiana obróbek blacharskich, 

2) Remont balustrad, 
3) Wykonanie opaski wokół budynku, 
4) Remont wejść, 
5) Remont zejść do zsypów. 
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1.4. DANE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
 
1.4.1.  Organizacja robót budowlanych 
            Wykonawca opracuje plan organizacji robót, oraz harmonogram robót, który uzgodni z Inspektorem Nadzoru i 
użytkownikiem.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
            Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki 
informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami zagrożeń (np. siatki, barierki). 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
            Głównym warunkiem rozpoczęcia prac przy realizacji projektu jest zapewnienie przez Wykonawcę bezpieczeństwa. 
Ponieważ prace będą prowadzone w budynku użyteczności publicznej, dlatego przed przystąpieniem do realizacji zadania 
należy zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim. W tym celu trzeba wykonać ogrodzenie wraz z tablicami informacyjnymi 
i ostrzegawczymi. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości dla pracowników i klientów 
budynku. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował udzielając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.5.   Ochrona środowiska 
           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
1.4.6.   Warunki bezpieczeństwa pracy 

 W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca ma obowiązek zadbać o właściwe składowanie materiałów i odpowiednie ich zabezpieczenie przed 

wpływem warunków atmosferycznych. 
 Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Wykonawca zapewni nadzór i będzie przestrzegać przepisów administracyjnych i służbowych obowiązujących na 

terenie Zamawiającego. 
 Wykonawca będzie stale utrzymywał czystość i bezpieczne warunki na terenie wykonywanych robót. 
 Wykonawca będzie usuwać i wywozić z terenu zamawiającego gruz i śmieci jakie gromadzić się będą wskutek 

prowadzonych przez niego działań. 
 Wykonawca  po zakończeniu prac pozostawi teren prowadzenia prac remontowych i otoczenie w stanie czystym. 
 Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie całego placu budowy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez prowadzone przez 

niego prace. 
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1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  
         Wykonawca sam zapewni sobie pomieszczenia do przechowywania materiałów oraz pomieszczenia dla pracowników z 
węzłem sanitarnym. 
Koszty za zorganizowanie w/w pomieszczeń ponosi Wykonawca. 
 
1.4.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
1.4.9. Ochrona przeciwpożarowa 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

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

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 

 przyjęcie projektu budowlanego do realizacji, sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku braków zwrócenie 
się do projektanta o ich uzupełnienie, 

 odbiór od Inwestora palcu budowy i jego zabezpieczenie, 
 prowadzenie dokumentacji budowy, 
 kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i 

Przepisami BHP, 
 wstrzymywanie robót w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich wykonywania lub możliwości wystąpienia 

zagrożenia, 
 zgłaszanie Inwestorowi robót do odbioru. 

 

1.6. DOKUMENTACJA BUDOWY. 
a) dziennik budowy 
b) protokoły robót ulegających zakryciu i zanikowych 
c) protokół odbioru końcowego 
c) książka obmiarów 
d) aprobaty techniczne i deklaracje zgodności z Polską Normą na zastosowane materiały 
e) wyceniony obmiar robót 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
1.7. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ   (CPV). 
 

45111000-8  Roboty rozbiórkowe, 
45410000-4  Tynkowanie,  

           45421131-1  Instalowanie drzwi, 
           45450000-6  Roboty ociepleniowe, 
           45321000-3  Izolacja cieplna, 

45111200-0  Roboty ziemne, 
45233253-7  Roboty nawierzchniowe, 
45233253-7  Roboty brukarskie, 
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań, 

                      
1.8.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Obiekt budowlany – to: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i   urządzeniami, 
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Budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowa – to wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a   także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 
budowlanego. 

Roboty budowlane – to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

Remont – to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią/.kj2 zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – to decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – to 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 metodę montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

Wyrób budowlany – to 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. 

Kierownik 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. 

Rejestr obmiarów – to akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Materiały – to 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.  

Odpowiednia zgodność – to zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie 
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – to uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej. 
Część obiektu lub etap wykonania – to część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.      
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            Wykonawca w trakcie realizacji robót powinien stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 
             Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczące zamawianych materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do 
wykonania robót powinny spełniać wymagania Polskich Norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru 
krajowych aktów prawnych (PN-EN). 
Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE, 
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym, 
- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany, 
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej. 
Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 

-  siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
-  identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub 

AT, 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą   potwierdzono zgodność wyrobu 

budowlanego, 
-   numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
-   inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT, 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w PN lub AT, 
bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
W przypadku braku możliwości oznakowania wyrobu budowlanego w sposób podany powyżej, oznakowanie należy 
umieścić się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
2.2. Kontrola materiałów i atesty 
          Inspektor Nadzoru może sprawdzać dostarczone na budowę materiały, aby zweryfikować czy są one zgodne z 
wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek udostępnić dane użytych materiałów lub  pomóc przy ich badaniu. W przypadku, 
gdy zostanie stwierdzona niezgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały takie powinny być usunięte przez Wykonawcę, a wykonane roboty z 
takich materiałów podlegają rozbiórce. 
2.3. Źródła uzyskania materiałów 
          Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do wykonania robót stałych przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dane dotyczące miejsca produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, 
wynikach badań laboratoryjnych i próbek . 

Na żądanie inspektora Wykonawca przedstawi oryginalny dowód zakupu materiałów budowlanych, przewidzianych do 
realizacji robót. 
Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują akceptację. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów otrzymanych z danego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają wymagania.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
         Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora Nadzoru, powinny być natychmiast usunięte z placu budowy. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

                Wykonawca ma obowiązek tak zabezpieczyć składowane materiały, aby do momentu użycia na budowie nie były 
narażone  na zanieczyszczenia, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora  

        Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  
- w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
- poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
       Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
           Wykonawca ma obowiązek stosować taki sprzęt, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru .  
Wykonawca będzie konserwować i naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może by później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
          Wykonawca ma obowiązek stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z 
warunkami transportu.  
Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodujących 
zniszczenie wyrobu.  
Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1.    WYMAGANIA OGÓLNE 
           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem o organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu 
celem ustosunkowania się. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Realizacja projektowanych prac odbywa się będzie przy zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robót przez osobę do 
tego uprawnioną, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegółowych warunków 
technicznych wykonania robót, przepisów Prawa Budowlanego, oraz przepisów przeciwpożarowych w budownictwie. 
Zwraca się szczególną uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, stosowanie 
właściwych narzędzi, sprzętu ochronnego i ubrań ochronnych.  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. 
 
5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
           Dokumentacja projektowa, ST 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 powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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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 ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
5.3. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 
 

a)    Roboty ociepleniowe, 
 Roboty rozbiórkowe,  
 Wymiana drzwi wejściowych, do piwnic i do zsypów, 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 Ocieplenie stropodachu wentylowanego, 
 Ocieplenie dachu nad klatkami schodowymi, 
 Wymiana obróbek blacharskich, 

b) Remont balustrad, 
c) Wykonanie opaski wokół budynku, 
d) Remont dachu, 
e) Remont wejść, 
f) Remont zejść do zsypów. 

 
5.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
 
5.4.1. Roboty rozbiórkowe  

Technologię wykonania robót rozbiórkowych opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-1. 
 

5.4.2. Roboty murarskie i tynkowanie 
          Technologię wykonania robót murarskich i tynkowania opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-2. 
 
5.4.3. Wymiana drzwi  
           Technologię wykonania wymiany drzwi opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-3. 
 
5.4.4. Roboty ociepleniowe 

Technologię wykonania robót ociepleniowych opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-4. 
 
5.4.5. Roboty brukarskie 

Technologię wykonania robót brukarskich opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-5. 
 
5.4.6. Rusztowania 
           Technologię wykonania prac przy wznoszeniu rusztowań opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-6. 
 
5.4.7.  Remont dachu 
           Technologię wykonania remontu dachu opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-7. 
 
6. 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 ST oraz 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. 
6.2. Pobieranie próbek. 
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          Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone prze Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
6.3. 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. 
6.4. Raporty z badań. 
         Wykonawca będzie jak najszybciej przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Dokumenty 
z przeprowadzonych badań są częścią składową protokołów odbioru i należy je przedstawić przy odbiorze końcowym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
         Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 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 ST i SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
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 będą wymagały 
atestów to Wykonawca zobowiązany jest posiadać ich ważne świadectwa legalizacji.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
Odbiór robót będzie przebiegał według następujących etapów : 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w czasie 
dalszego wykonywania zadania ulegną zakryciu i niemożliwe będzie wykonanie ewentualnych poprawek. 
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, uzgadniając termin odbioru z 
inspektorem nadzoru. Termin odbioru zostanie wyznaczony nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia 
gotowości przez Wykonawcę. 

Brak zgłoszenia ww. robót do odbioru skutkował będzie nieuwzględnieniem ich w kosztorysie powykonawczym. 
Każdy odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu musi być potwierdzony protokołem odbioru. 

b)   odbiór częściowy -  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

c)    odbiór ostateczny – końcowy - polega na końcowej ocenie faktycznego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca i 
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. 
Zgłaszając roboty do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, a 
po stwierdzeniu jej kompletności Zamawiający wyznaczy termin odbioru zgodnie z zapisami umowy. Brak 
wymaganej kompletnej dokumentacji powykonawczej będzie równoznaczny z brakiem gotowości do odbioru przez 
Wykonawcę z wszelkimi konsekwencjami finansowymi, wynikającymi z zapisów umowy. 

        Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i 
wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej. W czasie odbioru ostatecznego robót 
komisja sprawdzi także zakres wykonania ewentualnych robót uzupełniających i robót poprawkowych. Jeżeli jakość 
wykonanych robót będzie niezadowalająca lub roboty poprawkowe niewykonane, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

      Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
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wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
          Odbiór ostateczny będzie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

a)    dziennik budowy 
b)    kosztorys powykonawczy wraz z książką obmiarów 
c)    aprobaty techniczne, atesty, dopuszczające do stosowania użyte materiały i deklaracje zgodności z   Polską     

Normą na zastosowane materiały, 
        W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
ostatecznego odbioru, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

d) odbiorowi pogwarancyjny - polega na sprawdzeniu stanu jakości wykonanej budowy po upływie okresu 
gwarancyjnego. Odbioru pogwarancyjnego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy W przypadku stwierdzenia przez komisję jakiś uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest 
do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

9.1.  Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy oraz powykonawczy w formie kalkulacji szczegółowej z równoczesnym   
podaniem cen jednostkowych. 

9.2.. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie na wykonanie robót budowlanych. 

9.3.  W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych rozliczenie nastąpi w oparciu o składniki 
cenowe, przedstawione w kosztorysie ofertowym, a ceny materiałów, niewystępujących w kosztorysie ofertowym 
zostaną określone na podstawie średnich cen, opublikowanych w aktualnym na dzień zawarcia umowy biuletynie 
,,SEKOCENBUD''. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.   USTAWY 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo Arkady. Wydanie 4. Warszawa 

1990r. 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

10.2.   ROZPORZĄDZENIA 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania 

kancelarii tajnych  (Dz. U. z dnia 25 października 2005 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz.1156, z dnia 
12 maja 2004), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.U. Z 2005r, Nr 75 poz.664), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr.198 poz2041), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr120 poz.1126), 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA  PROJEKTU DOCIEPLENIA  
BUDYNKU  POŁOŻONEGO W SOSNOWCU  PRZY UL ORDONÓWNY 3-3A 

 

B.P.U.     Michał Knap 
 
 

11

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzanych do obrotu (Dz.U. z 2004r Nr130,poz.1386). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE   (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy  aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ SZCZEÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
SST-1  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  
             KOD CPV 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
SST-2  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
             KOD CPV 45262522-6  TYNKOWANIE 
 
SST-3   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT  
             KOD CPV 45421131-1  INSTALOWANIE DRZWI 
 
SST-4  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  

KOD CPV 45321000-3 ROBOTY OCIEPLENIOWE 
 
 SST-5  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT  
             KOD CPV 45233253-7 ROBOTY BRUKARSKIE 
 
 SST-6   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT  
             KOD CPV 45262100-2  ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
 
 SST-7  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT 
             KOD CPV 45261210-9 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH    
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1. WSTĘP 
 
1.1.    PRZEDMIOT SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót demontażowych związanych z wykonaniem docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w 
Sosnowcu przy ul. Ordonówny 3-3a. 
 
1.2.     ZAKRES STOSOWANIA SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.      ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Istniejące na ścianach wykończenie z płyt Acekol na ruszcie drewnianym wraz z ociepleniem z wełny mineralnej 
należy zdemontować. Istniejący osprzęt na elewacji (kable, anteny, wsporniki pod anteny itp.) należy zdemontować. 

 
1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ   (CPV). 
 

45111000-8   Roboty rozbiórkowe 
45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

 
1.5.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
          Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.      
        Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU 
 
          Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów z rozbiórki nastąpi środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
   
         Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

 
 demontaż obróbek blacharskich – parapetów, attyk, 
 demontaż płyt azbestowych 

 
5.2.   TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 

         Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren robót ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami 
BHP, zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie prac. 

5.2.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu robót 
rozbiórkowych należy teren prowadzenia robot oczyścić z odpadów budowlanych. 
5.2.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren robót ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie prac. 
5.2.4. Roboty rozbiórkowe 
         Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu robót 
rozbiórkowych należy teren prowadzenia robot oczyścić z odpadów budowlanych. 
5.2.5. Roboty rozbiórkowe przy demontażu płyt acekol 
           Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich 
wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac. 
Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 1 m przy 
zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym 
i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony”. Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do 
gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie 
roboczej. 
Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania: 

 nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez 
cały czas pracy, 

 demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie 
możliwe, 

 odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub 
wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających 
dopuszczalne wartości dla miejsca pracy, 

 po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny zostać szczelnie opakowane i składowane 
na miejscu ich tymczasowego magazynowania, 
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 codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z 
wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu 
(99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i 
narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza. 

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub 
polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie 
(zgrzewem ciągłym lub taśma klejąca). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. 
Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do 
ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. 
Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków 
atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich 
transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się: kartę ewidencji odpadu, kartę przekazania odpadów. 
Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – 
wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. 
Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem 
(99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego 
przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. 
Prace przy usuwaniu azbestu mogą prowadzić jedynie wykonawcy posiadający dokumenty dopuszczające ich do demontażu 
materiałów azbestowych oraz mający odpowiednie wyposażenie techniczne i zatrudniający przeszkolonych pracowników. 
Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą obowiązki związane z właściwym postępowaniem z odpadami, w tym również 
z usuwaniem, wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem wytworzonych odpadów i prowadzeniem ewidencji odpadów. 
Niedopuszczalne jest podzlecanie usługi usuwania lub unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest podmiotom nie 
posiadającym stosownego zezwolenia. 
5.2.6. Transport płyt acekol 
           Transport materiałów z rozbiórki (nie zawierające azbestu) nastąpi środkami transportu. Przewożony ładunek należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
          W przypadku transportu materiałów zawierających azbest należy zachować poniżej podane zasady: 
Transport odpadów zawierających azbest powinien odbywać się według zasad określonych w ustawie o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu stosowania 
przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.  
Transport wyrobów azbestowych należy wykonać w taki sposób aby uniemożliwić emisje azbestu do środowiska. Należy 
miedzy innymi zachować następujące zasady: 
 Szczelnie opakować folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyroby i odpady o gęstości 

objętościowej równej lub większej od 1000 kg/m3; 
 Zestalić przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelnie opakować folią polietylenową o grubości nie 

mniejszej niż 0,2 mm wyroby i odpady o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3; 
 Szczelnie opakować odpady pozostające w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości 

mniejszej od 1000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm a następnie umieścić w 
opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelnie zamknąć; 

 Utrzymywać w stanie wilgotnym odpady zawierające azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu; 
 Opakowania należy oznaczyć zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). 

   Wysokość znaku powinna wynosić co najmniej 5 cm, a szerokość co najmniej 3cm.  
Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nie ulęgające zniszczeniu, pod wpływem warunków 
atmosferycznych i czynników mechanicznych. 
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 Magazynować przygotowane do transportu opakowania w osobnym miejscu zabezpieczonym przed dostępem 
osób niepowołanych. 

 Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien by oczyszczony 
z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 

 Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony 
na wstrząsy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu. 

 Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub 
na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na 
składowisko: 

 posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu, 
 posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych, 
 posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych, 
 posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów 

przewożących towary niebezpieczne, 
 oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi, 
 utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu, 
 sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie litera „a”, 
 sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe. 

 
Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących 
transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 
       Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"  
6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 
Jednostką obmiaru jest m2 – (metr kwadratowy) 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   OGÓLNE ZASADY 
         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
     Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie z 
projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności. 
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SST-2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I   ODBIORU ROBÓT–  
              KOD CPV 45262522-6  TYNKOWANIE 
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1. WSTĘP 
 
1.1.     PRZEDMIOT SST 

 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich związanych z wykonaniem docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sosnowcu 
przy ul.Ordonówny 3-3a. 
 
1.2.     ZAKRES STOSOWANIA SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.      ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

  Należy skuć luźne tynki i wykonać nowe na ścianach zejścia do zsypów, murkach przed wejściem i podestach do pom. 
usługowych.  
 
1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ   (CPV). 

45262522-6  Tynkowanie 
 

1.5.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
         Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.      
      Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2 WYKAZ MATERIAŁÓW DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

- cement portlandzki, 
- wapno suchogaszone, 
- piasek do zapraw. 
 

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
          Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. NARZĘDZIA I SPRZĘT DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 
 

 do uzupełnienia tynków – pace, kielnie, szpachelki,  
 poziomnice, łaty, przyrządy miernicze. 

 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU 
      Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
      Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

 uzupełnienie tynków 
 
5.2.   TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
 
5.2.1.  Wymagania ogólne dla robot tynkarskich 

a) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepsza przyczepność tynku, 
b) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego 

charakteru użytkowego, 
c) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem 
d) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. 
       W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”, 

e) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
      Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania 
Roboty tynkarskie 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 
 sprawdzenie materiałów przeprowadza się na podstawie przedłożonych dokumentów w trakcie czynności 

wstępnych, 
 sprawdzenie podłoży – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego, 
 sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą opukiwania (np. lekkim 

młotkiem). Po odgłosie należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy od niego odstaje 
(dźwięk głuchy), 

 Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych, a ich gładkość 
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przez potarcie tynku dłonią. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 
Jednostką obmiaru jest m2 – (metr kwadratowy) 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.   OGÓLNE ZASADY 
               Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
      Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie z 
projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY  

 PN-0/B-101000  Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN B/20130 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 
 PN-65/B-14504 . Zaprawy budowlane cementowe 
 PN-65/B-14503 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
 PN-90/B-14501 . Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-90/B-30020 - Wapno 
 PN-B-30021:1996 - Ciasto wapienne 
 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 
 
 

 
SST-3     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT  

   KOD CPV 45421131-1   INSTALOWANIE DRZWI  
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1.   WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT SST 
 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy montażu drzwi związanych z wykonaniem docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w 
Sosnowcu przy ul. Ordonówny 3-3a. 
 
1.2.     ZAKRES STOSOWANIA SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Drzwi wejściowe należy wymienić na nowe stalowe lub aluminiowe, energooszczędne. Drzwi do zsypów wymienić na 
stalowe. Należy wymienić drzwi do piwnic na stalowe EI30. 

 
1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV). 

45421131-1  Instalowanie drzwi  
 

1.5.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
         Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.      
         Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 WYKAZ MATERIAŁÓW DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 
      

 drzwi wejściowe, zewnętrzne do klatek schodowych, stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydłowe, przeszklone o 
współczynniku U=1,5W/m2K dla całości drzwi. Drzwi należy wyposażyć w klamkę, zamek, ogranicznik otwarcia i 
samozamykacz. 

 drzwi do zsypów, stalowe jednoskrzydłowe, Drzwi należy wyposażyć w klamkę, zamek, 
 drzwi do piwnic, stalowe jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe EI30. Drzwi należy wyposażyć w klamkę, zamek, 
 kotwy stalowe, 
 pianka poliuretanowa, 

 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
         Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. NARZĘDZIA I SPRZĘT DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

 poziomnice, łaty, przyrządy miernicze. 
 wiertło 10 - 12 mm, 
 wkrętarka / śrubokręt, 
 pace, kielnie, szpachelki, 
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4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU 
      Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
       Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.1.   TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

Drzwi należy zamontować w sposób zgodny z instrukcją producenta dostarczonych produktów.  
Uwaga: 
Przed zamówieniem drzwi ich wymiary, liczbę należy sprawdzić na budowie, a  sposób otwierania uzgodnić z Inwestorem 
Przewodność cieplna drzwi o parametrach nie gorszych od założonych w audycie energetycznym. 
Wszystkie użyte materiały mają posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie (m.in. 
certyfikat, atest higieniczny wyrobu). 
Po wymianie drzwi należy uzupełnić tynki i gładzie uszkodzone przy pracach demontażowych i montażowych. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
      Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania 
        -   sprawdzenie zgodności oznakowania z Aprobatą Techniczną, 

- sprawdzenie kompletności wyposażenia, 
- kontrole należy przeprowadzać po osadzeniu na stałe, przed i po wykonaniu robót   tynkarskich i malarskich, 
- ościeżnice powinny by osadzone pionowo bez wykazywania luzów w miejscach połączeń z murem, 
- szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą powinny być wypełnione pianką, 
- skrzydła okien nie mogą wykazywać luzów, otwarte nie mogą się same zamykać, 
- okucia muszą być zamontowane w sposób trwały. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. Jednostką obmiaru jest m2 – (metr kwadratowy) 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.   OGÓLNE ZASADY 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność 
wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
      Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie z 
projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY  

 PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-B/-91000 1996  Stolarka budowlana okna i drzwi.. Terminologia 
 PN-0/B-101000  Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN B/20130 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 
 PN-65/B-14504 . Zaprawy budowlane cementowe 
 PN-65/B-14503 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
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 PN-90/B-14501 . Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-90/B-30020 – Wapno 
 PN-B-30021:1996 - Ciasto wapienne 
 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.   PRZEDMIOT SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót ociepleniowych związanych z wykonaniem docieplenia budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego położonego w Sosnowcu przy ul. Ordonówny 3-3a. 
 
1.2.     ZAKRES STOSOWANIA SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.      ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Jeżeli po usunięciu płyt Acekol na ścianach widoczne będą krzywizny należy miejscowo podkleić dodatkowe 
warstwy izolacji w celu likwidacji nierówności. 
ŚCIANY            

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym dokumentacja zawiera projekt docieplenia ścian 
zewnętrznych budynku, które należy docieplić wełną mineralną gr. 16cm o współczynniku przenikania ciepła λ= 
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0,036W/mK i wykończyć je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm (ściany przy wejściu do klatek schodowych wykończyć 
tynkiem mozaikowym). Ściany nadbudówki należy docieplić wełną mineralną gr.12cm o współczynniku przenikania ciepła 
λ=0,036W/mK (od strony elewacji wschodniej, w celu zlicowania ze ścianami niższych kondygnacji, wełną mineralną 
gr.16cm o współczynniku przenikania ciepła λ= 0,036W/mK). 
ŚCIANY BALKONOWE  

Ściany balkonowe frontowe należy docieplić wełną mineralną gr.8cm o współczynniku przenikania ciepła λ= 
0,036W/mK i wykończyć je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm.  Ciepłe, boczne ściany balkonów należy docieplić wełną 
mineralną gr.16cm o współczynniku przenikania ciepła λ= 0,036W/mK  i wykończyć je tynkiem silikonowym. Zimne, 
boczne ściany balkonów należy wyrównać wełną mineralną gr.4cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,037W/mK i 
wykończyć je tynkiem silikonowym.  
ŚCIANY PIWNIC 

Ściany piwnic powyżej poziomu terenu (cokół) należy docieplić wełną mineralną gr.12cm o współczynniku 
przenikania ciepła λ= 0,036W/mK  i wykończyć je tynkiem mozaikowym. Na ścianach piwnic poniżej poziomu terenu 
należy wykonać hydroizolację docieplić styropianem fundamentowym gr.12cm o współczynniku przenikania ciepła λ= 
0,038W/mK i ułożyć folię kubełkową.  
ŚCIANY USŁUG  

Ściany usług od strony elewacji zachodniej i południowej należy docieplić wełną mineralną gr. 16cm o 
współczynniku przenikania ciepła λ= 0,036W/mK i wykończyć je tynkiem mozaikowym 
STROPODACH 

Docieplenia wymaga także stropodach wentylowany – co należy wykonać przez rozłożenie sypkiego materiału 
izolacyjnego gr.20cm (λ=0,042 W/mK) w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu metodą wdmuchiwania. W celu 
zapewnienia właściwej wentylacji przestrzeni pustki powietrznej stropodachu należy zrewidować stan istniejących otworów 
wentylacyjnych w ścianach pionowych stropodachu, ewentualnie udrożnić je. Jeśli ilość lub sumaryczne pole przekroju 
otworów jest niezgodne z przepisami należy wykonać dodatkowe otwory lub częściowo je zamurować. Otwory zabezpieczyć 
kratkami wentylacyjnymi, które zapewnią przewietrzanie stropodachu oraz uniemożliwią dostęp ptakom.  
DACH NAD KLATKAMI SCHODOWYMI 

Dach nad klatkami schodowymi, należy docieplić płytami ze styropapy gr.12cm (λ=0,038 W/mK), a ściany attyki 
nadmurować. 
BALKONY 

Na balkonach należy wymienić obróbki blacharskie na obróbki z blachy powlekanej. Płyty balkonowe od spodu 
oraz boki płyt balkonowych należy wykończyć tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. Balustrady na balkonach należy 
wyremontować co polegać będzie na wymianie skorodowanych elementów, oczyszczeniu balustrad i dwukrotnym ich 
pomalowaniu. W celu dostosowania balustrad do obowiązujących przepisów należy dospawać pochwyt zwiększający 
wysokość balustrad do 110cm od poziomu posadzki. 

Daszki nad balkonami na ostatniej kondygnacji należy wyremontować co polegać będzie na pokryciu ich papą 
termozgrzewalną i wymianie obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej. 
WEJŚCIA DO BUDYNKÓW I ZEJŚCIA DO ZSYPÓW 

Boki i spody daszków należy pokryć siatką i  wykończyć je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. Na ścianach 
schodów oraz betonowych elementach przy wejściach np.donice należy uzupełnić tynki, pokryć siatką i wykończyć tynkiem 
mozaikowym. Na schodach należy skuć istniejące posadzki i wykonać nowe z prefabrykowanych elementów  lastrykowych. 
Należy zamontować nowe balustrady, nowe pochylnie stalowe dla wózków pchanych. 

Ze ścian murków przy zejściach do zsypów należy skuć luźne tynki, a następnie je uzupełnić, pokryć siatką i 
tynkiem mozaikowym.  Należy wykonać nowe posadzki na zejściach do zsypów z kostki betonowej.  
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Z uwagi na zmianę grubości ściany po dociepleniu należy wymienić wszystkie parapety i obróbki blacharskie na 
odpowiednio szersze. Wszystkie obróbki blacharskie (parapety, attyki, balkony itp.) należy wykonać z blachy powlekanej 
zgodnie z projektem kolorystyki.  
NAWIEWNIKI  

W celu zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń zaleca się zamontowanie nawiewników okiennych 
ciśnieniowych przynajmniej po dwa na każde mieszkanie (w pokoju i kuchni) i w co drugim oknie na klatkach schodowych 
oraz  w oknach w przyziemiu. Montaż nawiewników powinien zostać wykonany przed modernizacją ścian zewnętrznych, 
kiedy możliwy jest łatwy dostęp do ościeżnic.  

 
1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ   (CPV). 

45321000-3  Izolacja cieplna 
 

1.5.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
         Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.      
             Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 WYKAZ MATERIAŁÓW DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 
 
a) ocieplenie ścian 

 Płyty wełny mineralnej o współczynniku przewodnictwa ciepłego λ=0,036W/(m*K). Do ocieplenia należy 
zastosować grubości : 

 ściany zewnętrzne                                   -  16 cm, 
 ściany balkonowe z oknami                    -   8 cm, 
 boczne, ciepłe ściany balkonów              -  16 cm, 
 nadbudówka od strony elew wschod.      - 16 cm, 
 nadbudówka (oprócz elew wschod.)        - 12 cm, 
 ściany piwnic – cokół                               - 12 cm, 

 Płyty wełny mineralnej o współczynniku przewodnictwa ciepłego λ=0,037W/(m*K). Do ocieplenia należy 
zastosować grubości : 

 boczne, zimne ściany balkonów               -   4 cm, 
 ościeża     -                                                -    3 cm,  

 Płyta termoizolacyjna ze styropianu fundamentowego o współczynniku przewodnictwa ciepłego λ = 0,038 W/(m * 
K)   gr.12cm do ocieplenia ścian poniżej poziomu terenu,  

 Zaprawa klejowa LANAMIK LW do mocowania płyt z wełny mineralnej, 
 Zaprawa klejowa  THERMA+ TW do zatapiania siatki, służy do wykonywania warstwy zbrojonej na wełnie 

mineralnej 
 Styrafix B - klej poliuretanowy z aplikatorem pistoletowym przeznaczony do klejenia płyt styropianowych w 

systemach ociepleń budynków metodą BSO oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i przyziemnych 
części budynków, piwnic,  

 Siatka z włókna szklanego AKE 145  
 Środek gruntujący THERMAGrunt-SN podkładowa masa tynkarska do gruntowania podłoża pod wyprawę 

tynkarską silikonową, dostarczany w postaci gotowej do stosowania, 
 Środek gruntujący THERMAGrunt-AM podkładowa masa tynkarska do gruntowania podłoża pod wyprawę z tynku 

mozaikowego, 
 tynk strukturalny silikonowy THERMA Tynk-SN  o strukturze baranka o granulacji ziarna 1,5mm kolor zgodnie z 

projektem kolorystyki, 
 tynk dekoracyjny mozaikowy THERMA Tynk-M kolor zgodnie z projektem kolorystyki 
 łączniki mechaniczne: łączniki wkręcane z zaślepką z materiału izolacyjnego tzw. termodyble np. ejotherm STR U 

2G 215 (255) – długość łącznika zgodnie z obliczeniami, 
 krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
 obróbki blacharskie - wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki, 
 nawiewniki okienne ciśnieniowe. 

b)   docieplenie stropodachu wentylowanego  
Wełna granulowana gr.20cm, o współczynniku λ=0,042 W/mK 

   c)  docieplenie dachu nad klatkami schodowymi 
 Płyty styropapy gr. 12 o współczynniku λ=0,038 W/mK, 
 Papa termozgrzewalna gr.5,2mm 
 Blacha powlekana 

 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. WYMAGANIA OGÓLN 
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. NARZĘDZIA I SPRZĘT DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

 do cięcia styropianu – piły ręczne, 
 do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, 
 do wyrównywania styropianu – pace drewniane z papierem ściernym, 
 do cięcia siatki zbrojącej – nożyce, ostrza techniczne, 
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 do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),  
 do nakładania mas i zapraw – pace, kielnie, szpachelki, łaty, 
 do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia  do nadawania powierzchni 

pożądanego kształtu, 
 poziomnice, łaty, przyrządy miernicze, niwelatory. 

 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU 
     Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
      Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.1. ZAKRES ROBÓT 

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych  
b) Ocieplenie ścian zewnętrznych– poniżej poziomu terenu  
c) Ocieplenie stropodachu, 
d) Ocieplenie dachu 

 
5.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
 
5.2.1. TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ELEWACJI POWYŻEJ POZIOMU TERENU   
            Projekt zakłada wykonanie ocieplenia elewacji przy użyciu systemu ARSANIT  to aawansowany, kompleksowy 
system ocieplania ścian zewnętrznych budynków wg metody ETICS. System ten sklasyfikowany jest jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Dopuszcza się stosowanie produktów (systemów) innych producentów o parametrach 
technicznych porównywalnych bądź lepszych. 

Schemat ocieplenia budynków metodą ETICS 
                                                                                1. Podłoże 

2. Zaprawa klejąca  
3. Płyta styropianowa (wełna mineralna) 
4. Łącznik mechaniczny 
5. Siatka z włókna szklanego 
6. Zaprawa klejąca  
7. Farba gruntująca lub podkładowa farba silikatowa  
   (zależnie od rodzaju wyprawy tynkarskiej) 
8. Listwa startowa 
9. Wyprawa tynkarska  
10. Farba elewacyjna  
 
 
 
 
 

 Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowanego wynosi 
co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C.  

 Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu.  
 Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez rozwieszenie na 

rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej.  
 Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju).  
 Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie, za pomocą szczotek lub wody pod dużym 

ciśnieniem.  
  Stare, silnie chłonące podłoża pokrywamy specjalnym środkiem gruntującym.  
 Elementy elewacji (żaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczęciem robót ociepleniowych.  
 Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki blacharskiej od powierzchni 

elewacji, by umożliwić prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.  
 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej, na wysokości ok. 40 cm od poziomu terenu, montujemy 

listwę cokołową z kapinosem. 
 Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1 m.b.).  
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 Płyty przyklejamy mijankowo metodą „punktowo-obwodową” w dwóch etapach. Najpierw nanosimy zaprawę klejącą 
na płytę kielnią trapezową i przeszpachlowujemy na krawędziach po całym obwodzie oraz w miejscach nałożenia 
placków. Następnie nakładamy zaprawę wzdłuż krawędzi płyty i w formie 3 placków równomiernie rozmieszczonych 
na jej powierzchni, aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%. 

  W zależności od rodzaju podłoża stosujemy łączniki tworzywowe z talerzykiem Ø 60 mm z trzpieniami metalowymi Ø 
8 mm o łbie plastikowym do następujących podłoży: – do struktury porowatej (beton komórkowy, YTONG), pustaków 
(cegła kratówka, UNI MAX, POROTHERM) – łączniki wkręcane, – z cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej, 
betonu – łączniki wbijane.  

 Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: – w betonie i cegle pełnej: 5 
cm, – w cegle kratówce, betonie komórkowym: 8-9 cm. 

 Otwory w betonie komórkowym oraz elementach poryzowanych wykonujemy wiertarką bezudarową.  
 Płyty z wełny mocujemy dodatkowo łącznikami mechanicznymi.  
 Przyjęto łączniki mechaniczne do montażu zagłębionego z zaślepkami termoizolacyjnymi (tzw. termodyble). Zgodnie z 

załączonymi obliczeniami przyjęto 4-8 łączników /m2 w zależności od wysokości i strefy budynku. Przyjęto łączniki:  
         -   ejotherm STR U 2G x 215 (255) + ejotherm STR – zaślepka WM  

 Przed montażem w/w łączników, zaleca się weryfikację typu oraz klasy podłoża budowlanego.  W przypadku zmiany 
grubości mocowanej termoizolacji lub zmiany grubości wyrównania tolerancji, długość łącznika należy zweryfikować. 

 Długość łączników i ilość oraz rozmieszczenie zgodnie z załączonymi obliczeniami. 
 Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych, 

a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego.  
 W narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narożne.  
 Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy zębatej 10 x 10 mm, a następnie zatapiamy w niej siatkę z włókna 

szklanego.  
 Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości minimum 10 cm i zatapiamy ją tak, aby nie była 

widoczna spod zaprawy zbrojącej.  
 Na narożach budynku, ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę na około 10 cm.  
 W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej (nieco mniejsza grubość zaprawy).  
 W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystępujemy do nakładania podkładu tynkarskiego (zaprawę 

zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem). Zaleca się dobrać podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym 
nanoszonego później tynku 

 Wykonujemy powłokę końcową, nakładając tynk elewacyjny przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej metodą „mokre na 
mokre”, pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów w celu wyeliminowania różnic faktury nakładanego tynku. 
Tynk należy nakładać zgodnie z instrukcją producenta. 

5.2.2. OCIEPLENIE BUDYNKU PONIŻEJ POZIOMU TERENU  
 

1) Roboty ziemne 
           Prowadzenie robót związanych z dociepleniem i zaizolowaniem ścian poniżej poziomu terenu należy wykonywać w 
wykopach odsłaniających w/w ściany, w tym celu należy: 

- Wyznaczyć krawędzie wykopu wg oznaczonych osi, 
- Odspoić grunt łopatami i narzędziami ręcznymi, 
- Wydobyć ziemie na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi, 
- Sprawdzić wymiary wykopu, 
- Po wykonaniu robot wykopy należy zasypać ziemią zgromadzoną na odkład i zagęścić grunt warstwami, 
- Istniejącą zieleń odtworzyć oraz naprawić wszelkie uszkodzenia powstałe przy prowadzeniu prac. 

2)  Roboty izolacyjne 
Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji poniżej poziomu terenu należy odpowiednio 

przygotować powierzchnię ścian fundamentowych tzn. podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być 
pozbawione zastoin wody. Należy usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe 
odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Należy usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia, które mogą później osłabić warstwę hydroizolacji. Przed przystąpieniem do nakładania właściwej 
hydroizolacji należy zgodnie z zaleceniami jej producenta zagruntować powierzchnię ścian fundamentowych.  
W projekcie proponuje się użycie systemu Izohan Izobud W (dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, jednak o 
parametrach nie gorszych od podanych w projekcie). 
Podłoże zaleca się zagruntować rozcieńczonym preparatem IZOHAN IZOBUD WL, w proporcji 1:1 z wodą. Dokładnie 
wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie pędzlem, szczotką dekarską lub pacą. Po przeschnięciu 
zagruntowanej powierzchni nakłada się właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się 
nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej należy nanieść kolejne warstwy. Powłokę 
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nanosi się zawsze na stronę ściany narażonej na działanie wody. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, by powierzchnie 
kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia wodą należy dobrać 
odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia nakłada się 3–5 kg/m2, gdy 
woda działa pod ciśnieniem – na 1 m2 nakłada się min. 6 kg preparatu.  

Po całkowitym przeschnięciu masy można przystąpić do prac związanych z izolacją termiczną z zastosowaniem 
twardych płyt ocieplających. Płyty te mogą być mocowane zarówno poziomo, jak i pionowo, dlatego w zależności od 
wysokości ścian przeznaczonych do ocieplenia, jak i planowanego poziomu zakończenia, należy wybrać optymalne 
rozwiązanie, aby uniknąć dużej ilości odpadów. Montaż płyt izolacyjnych rozpoczyna się od docięcia płyt na obmierzoną 
długość. Swobodne i łatwe cięcie płyt odbywa się z pomocą standardowych narzędzi budowlanych (piła, nóż). Przy obróbce 
płyt nie jest wymagane stosowanie środków ochrony osobistej typu: rękawice, czy maska. Twarde płyty ocieplające 
przykleja się za pomocą IZOHAN IZOBUDU WL lub IZOHAN IZOBUDU WM. Na podłoże zaizolowane w systemie 
IZOHAN IZOBUD W płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na równomiernym 
naniesieniu, bezpośrednio na płytę, 5-6 placków preparatu wielkości dłoni oraz wałeczka o szerokości 3 cm wzdłuż 
dłuższych krawędzi płyty. Można też przyklejać płytę nanosząc IZOHAN IZOBUD W na całą powierzchnie płyty za 
pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 12 mm oraz wałeczka szerokości  ok. 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty. 
Następnie, co bardzo ważne, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej 
lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana 
barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 dobach. Dociskając starannie płyty 
wzajemnie do siebie unikamy powstania mostków termicznych na łączeniach. Szczególną uwagę zwrócić należy na dokładne 
dopasowanie płyt w narożnikach budynku. Powyżej poziomu terenu płyty termoizolacyjne mocuje się dodatkowo za pomocą 
dybli talerzowych z tworzywa sztucznego. W tej części ścian, która znajduje się poniżej poziomu gruntu nie należy stosować 
mocowania mechanicznego, ponieważ następuje uszkodzenie powłoki hydroizolacyjnej. Istotne jest by izolacja ścian 
fundamentów miała ciągłość w postaci izolacji termicznej ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. Po przyklejeniu płyt 
należy ułożyć folie kubełkową i zasypać wykop. Folie układa się stożkami ściętymi w kierunku muru. Połączenia wykonuje 
się na zakładkę o długości ok. 30 cm. Montaż folii dopuszczalny jest w każdych warunkach atmosferycznych. Po zasypaniu 
ścian fundamentowych gruntem płyty izolacyjne spełniają rolę, nie tylko termoizolacji, ale także ochronę dla hydroizolacji 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

5.2.3. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO 
        Projekt zakłada wykonanie docieplenia dachu tematycznego obiektu przy użyciu granulatu z wełny mineralnej. 
 1. Krok  |  Wykonanie otworu w dachu  

 

 

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzełazowych stropodachach 
wentylowanych jest wycięcie włazów technologicznych w płytach dachowych.  

2. Krok  |  Wycinanie otworu  

 

 

Nacinając płytę szlifierką kontową, przed wybiciem otworu unikamy spękania 
płyty poza jego obrysem.  

3. Krok  |  Oczyszczenie przestrzeni izolowanej  

 

 

Po wycięciu otworu możemy wejść do wnętrza przegrody i przystąpić do 
usuwania starej izolacji oraz śmieci pozostawionych przez ekipę budowlaną 
podczas wznoszenia budynku.  
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4. Krok  |  Osłona otworu  

 

Równolegle z pracami porządkowymi prowadzone są prace montażowe obudowy 
włazu.  

Ze względu na to, że przestrzeń wentylacyjna stropodachu może być podzielona 
ściankami należy, w zależności od liczby powstałych, jakby komór, wykonać 
odpowiednią liczbę włazów technologicznych.  

5. Krok  |  Zabezpieczenie otworu papą  

 

 

Po solidnym zamocowaniu mechanicznym ważne jest, aby połączenie włazu z 
istniejącym pokryciem dachu posiadało szczelną hydroizolację.  

6. Krok  |  Sprawdzenie przestrzeni powietrznej stropodachu  

 

 

Nad ociepleniem należy pozostawić min. 20 cm pustki powietrznej. Dolny 
poziom wlotu lub wylotu otworów wentylacyjnych umieszczonych w ścianie 
powinien być zlokalizowany minimum 5 cm nad ociepleniem.  

 7. Krok  |  Wdmuchiwanie granulatu w przestrzeni stropodachu  

 

Na tak przygotowanym stropodachu można już przystąpić do właściwych prac 
izolacyjnych, używając specjalistycznego sprzętu.  

W tym celu należy doprowadzić do otworu technologicznego rurę przesyłową 
wciągając ją na dach budynku. Transport granulatu do izolowanej przegrody 
odbywa się tym przewodem rurowym łączącym agregat rozdrabniająco-podający 
stojący przed budynkiem. W celu dokładnego rozprowadzenia granulatu 
konieczne jest, aby odpowiednio przeszkolony pracownik wszedł 
przygotowanym włazem w przestrzeń stropodachu i wykonał ocieplenie.  

8. Krok  |  Pomiar grubości warstwy granulatu  

 

 

Roboczą kontrolę grubości ocieplenia można wykonać zwykłą "metrówką".  

9. Krok  |  Wdmuchiwanie granulatu  
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Przed zamknięciem włazu należy dokładnie zasypać dotychczasowy szlak 
komunikacyjny.  

10. Krok  |  Zamknięcie otworu klapą i zabezpieczony otwór  

 

 

Kończąc dobrze wykonane ocieplenie zakładamy pokrywę włazu, jednocześnie 
zabezpieczając otwór technologiczny 

ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI STROPU 
           Powinna być zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych 
i kominki wentylacyjne w dachu. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia prac odkrywkowych na etapie 
projektowania, nie określono ilości otworów wentylacyjnych. W związku z tym po wycięciu włazów technologicznych w 
płytach dachowych należy określić ich ilość zgodnie z „Katalogiem Stropodachów”, opracowanym przez „Bistyp”, 
Warszawa 1985 rok, który podaje, że: 

- w przypadku stropodachów wentylowanych, gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacją nie przekracza 
20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu, 

- w przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubość warstwy powietrza nad izolacja 
jest większa niż 20 cm, łączną powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,001 
powierzchni dachu, 

- jeśli stropodach posiada przestrzeń powietrzna o wysokości kilkadziesiąt centymetrów oraz jest szerszy niż 20-25 m to 
należy ustawić dodatkowo wywietrzniki w najwyższym miejscu, w takiej ilości aby na 1 m2 dachu przypadała 5 cm2 
przekroju wywietrznika. 

Otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostępem ptaków i zwierząt do wnętrza 
stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza stropodachu. 
Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna krawędź otworów wentylacyjnych w 
ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górna powierzchnia ocieplenia. 

5.2.4. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA DACHU NAD NADBUDÓWKĄ 

          Podłoże pod płyty powinno być czyste, suche, zagruntowane emulsją asfaltową. Do gruntowania należy używać 
preparatów gruntujących asfaltowych bez wypełniaczy aromatycznych. 

         Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, zwracając szczególną uwagę na to, aby 
krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny 
przykrywać sąsiadujące płyty. Płyty należy zamontować przy użyciu klejów przeznaczonych do przyklejania styropianu 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz na łączniki mechaniczne . 

Klej należy układać bezpośrednio na podłoże. Powierzchnie podłoża powinny tworzyć równą płaszczyznę. W przypadku 
montażu za pomocą łączników mechanicznych, należy dobrać ich odpowiednią ilość. W tym celu należy podzielić dach na 
następujące strefy: środkową, krawędziową i narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy 
zastosować największą liczbę łączników (9szt/m2) następnie w strefie krawędziowej (5szt/m2) i środkowej (3szt/m2). 

Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych. 
Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę. 
Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja 
była wykonana szczelnie.  

5.2.5. INSTALACJA ODGROMOWA 
       Instalacje odgromowa należy wykonać w peszlach pod styropianem z puszkami kontrolnymi na ścianie oraz na dachu na 
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wspornikach montowanych do poszycia dachowego oraz kominów. Instalacje odgromową na budynku należy połączyć w 
skrzynkach kontrolnych przy pomocy bednarki  z otokiem wykonanym wokół budynku na głębokości min. 70cm. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
      Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania 
          Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu : nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

 Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej polega na sprawdzeniu przyklejenia płyt na powierzchni i 
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji 
– dylatacji, styków i połączeń, 

 Kontrola wykonania mocowania mechanicznego polega na sprawdzeniu rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej 
niż 0,2 mm, 

 Kontrola  wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
               wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

 Kontrola  wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 Kontrola konstrukcji rusztowej pod płyty elewacyjne polega : 
- sprawdzenie mocowań kołków w ścianie konstrukcyjnej.  
- sprawdzenie prawidłowości mocowań konstrukcji rusztowej do ściany (rozstaw kołków i mocowania), 
- sprawdzenie pionowości i poziomu oraz płaszczyzn elementów konstrukcyjnych.  
- sprawdzenie prawidłowości mocowań płyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny wentylacyjnej z 

zabezpieczeniem.  
- sprawdzenie płaszczyzn utworzonych przez płyty oraz szczelin między nimi (powinny tworzyć spójny 

rysunek zgodny z Projektem)  
Wymagania ogólne:  
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta fasady, podkonstrukcji i mocowań we wszystkich fazach montażu 
i kontroli wykonania poszczególnych elementów.  

 Kontrola  elewacji polega na :  
-    sprawdzenie jakości, grubości zainstalowanych płyt kamiennych  
-    sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt  
-    sprawdzenie płaszczyzny elewacji, podziału płyt (porównanie z projektem) i odstępów między nimi  
-    sprawdzenie prostoliniowości krawędzi i szczelin  
-  sprawdzenie obróbek na zakończeniach, krawędziach elewacji i przy oknach (zgodności z rysunkami 

szczegółowymi detali i systemu) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku 
do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży 
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mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.   OGÓLNE ZASADY 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
      Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie 
z projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. NORMY  

 PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 

 PN -6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i ocynkowej. 
Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze. 
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1.   WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT SST 
 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z pracami przy wznoszeniu rusztowań związanych z wykonaniem docieplenia budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego położonego w Sosnowcu przy ul. Ordonówny 3-3a. 
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1.2.     ZAKRES STOSOWANIA SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Montaż rusztowań, 
 Demontaż rusztowań . 

 
1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ   (CPV). 

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
1.5.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
         Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.      
         
     Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 WYKAZ MATERIAŁÓW DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 
 siatka zabezpieczająca, 
 kotwy stalowe. 

 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
          Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. NARZĘDZIA I SPRZĘT DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 
 

 do prac na wysokości – rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m, 
 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU 
          Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
           Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
Rusztowania 
 
UWAGI OGÓLNE 

 pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie wykonywania 
danego rodzaju ,  

 przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką 
umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.  

 
WARUNKI TECHNICZNE . RUSZTOWANIA POWINNY:  

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i        
niezbędnej ilości materiałów,  

 posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,  
 zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  
 stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.  
 przy typowych- być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  
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 przy nietypowych- być wykonane zgodnie z projektem.  
 być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych   

dłuższych niż 10 dni, 
 użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego 

zapisem w dzienniku budowy,    
 nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może 

przekraczać 150 kg,  
 dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności 

od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie 
mniejsza niż 250 kG,  

 konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost 
roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m, 

 rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
 

WARUNKI  UŻYTKOWANIA 
 na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów,  
 przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją,  
 podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć 

zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku,  
 zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się 

rusztowanie,  
 poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany,  
 odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20m, 
  rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach    przejazdów i przejść powinny 

mieć daszki ochronne. 
 
TRANSPORT 

 wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 
 piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy 

oczyszczać    ze śniegu i posypywać piaskiem  
 
CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
ZABRONIONE JEST: 

 ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
 zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.  

 używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla pomostów 
rusztowań 

 opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  
 wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych  w strefie niebezpiecznej   
 obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na 

pomostach     
 wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań   
 zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań     
 pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań  
 pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy  
 jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowiedniego 

zabezpieczenia 
 przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.    
 wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej 

stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście   
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
      Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania 
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       Kontrole prawidłowości wykonania rusztowania należy wykonać każdorazowo przed oddaniem rusztowania do 
eksploatacji po całkowitym ukończeniu robot montażowych. Obejmuje ono sprawdzenie: 

- stanu podłoża, zgodnie z PN-M-47900-2:1996, 
- posadowienia rusztowania, 
- siatki konstrukcyjnej rusztowania, 
- stężeń, 
- zakotwień- polegające na próbie wyrywania kotew ściennych, 
- pomostów roboczych zabezpieczających 
- urządzeń piorunochronnych, 
- odchylenia od pionu i poziomu 

Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-
2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 
Z wykonanych badań należy sporządzić protokół. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.   OGÓLNE ZASADY 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
     Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie z 
projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. NORMY  

 PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i   główne parametry. 
 PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
 PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
 PN-M-47900-4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA  PROJEKTU DOCIEPLENIA  
BUDYNKU  POŁOŻONEGO W SOSNOWCU  PRZY UL ORDONÓWNY 3-3A 

 

B.P.U.     Michał Knap 
 
 

34

SST-6     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT– 
KOD CPV 45261210-9 REMONT DACHU    
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1.   WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT SST 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sosnowcu przy  
ul. Ordonówny 3-3a. 
 
1.2.     ZAKRES STOSOWANIA SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

W projekcie przewidziano również remont dachu, który polegać będzie wymianie istniejących obróbek blacharskich 
na obróbki z blachy powlekanej i dwukrotnym pokryciu dachu papą termozgrzewalną. Na kominach należy uzupełnić tynki. 
Wszystkie kominy należy pokryć wełną mineralną gr.5cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,037W/mK, siatką i 
tynkiem cienkowarstwowym. Należy również uzupełnić czapy kominowe oraz wykonać obróbki czap kominowych z blachy 
powlekanej i pokryć je papą.  

 
1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ   (CPV). 
                 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych    
 
1.5.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
         Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.      
             Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 WYKAZ MATERIAŁÓW DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

* Papa termozgrzewalna gr. 5.2mm, 
* Papa podkładowa, 
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* Wełna mineralna gr.5cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,037W/mK, 
* Siatka 
* Tynk silikonowy, 
* Blacha powlekana 

 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
          Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU 
          Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
           Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 
      Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"  
6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania 
       Blacha dachówkowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od daty produkcji pod rygorem utraty 
gwarancji. 
Ocena jakości powinna obejmować : 
    - sprawdzenie zgodności wymiarów,   
    - sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,   
    - sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,  
    - sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
    - sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   OGÓLNE ZASADY 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
     Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie z 
projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. NORMY  
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  Samonośnych z blachy stalowej,    

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1: Stal.  
PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na korozję 

układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich.  


