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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  i zakres robót ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót   wykonania  bezspoinowych  systemów  ociepleniowych  (BSO)  ścian  budynków.   Zakres
opracowania obejmuje:

● docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm metodą lekko-mokrą (tynk akrylowy),

● dociepleniu  stropu  nad  piwnicą  styropianem  gr.  7  cm  metodą  lekko-mokrą  (bez  tynku

akrylowego),

● częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

● zerwaniu  dotychczasowego dachu,  podniesienie  budynku i  wykonanie  nowego dachu oraz

dociepleniu stropodachów wełną mineralną,  z wymiana pokrycia i obróbek blacharskich, na

poddaszu powstaną  pracownie prób teatralnych oraz węzeł  sanitarny z dwoma ubikacjami

(dach budynku głównego i wejścia).

● Wykonaniu  izolacji  ścian  piwnic  (ściany  fundamentowe  istniejące  odsłonić  po  stronie

zewnętrznej  na  całą  wysokość,  oczyścić  szczotkami  drucianymi,  ubytki  uzupełnić  zaprawą

cementową i zaizolować dwoma warstwami masy bitumicznej. Na tak przygotowane podłoŜe

ułoŜyć styropian grubości 6cm (klej + kołkowanie) i osłonić folią kubełkową z HDPE grubości

0,4mm o wysokości wytłoczeń 8mm – w piwnicy powstanie pracownia garncarstwa

● wykonaniu  remontu  pozostałych  elementów  elewacji  budynku  takich  jak:  schody,  opaski,

daszki, itp.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST)  stanowi dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą równieŜ wykonania robót budowlanych związanych
z rozbiórką, wyburzeniami i demontaŜem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych:
Zakres  robót  rozbiórkowych  obejmuje:  rozbiórka  istniejącego pokrycia  dachu,  więźby  dachowej,
ścianek na poddaszu

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych

systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród)
budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót  termomodernizacyjnych,  wraz  z
robotami towarzyszącymi wymienionymi w punkcie 1.1.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
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1.4. Materiały pochodz ące z rozbiórki
Gruz betonowy, papa, drewno, okna, stolarka drzwiowa – wywóz na wysypisko miejskie.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
W specyfikacji uŜywane są następujące terminy:

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn ętrznych (BSO)  – wykonywany na budowie zestaw
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z
następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej  lub  większej  liczby określonych  warstw  systemu,  w których  co  najmniej  jedna  warstwa

zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa.

Systemy BSO moŜna podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, 
– sposób mocowania – klejenie/mocowanie mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy akrylowy, z dodatkami uodparnijącymi na

pleśnie, grzyby, itp
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, 
Podło Ŝe – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek  gruntuj ący  –  materiał  nanoszony  na  podłoŜe  lub  warstwę  zbrojoną  celem  regulacji
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna  – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry
termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klej ąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa oraz
wykonywania warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego.
Łączniki mechaniczne  – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, na
przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona  – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału
do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma  największy  wpływ  na  właściwości
mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego  – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie  –  określone  materiały systemu osadzane  w warstwie  zbrojonej  w celu  zwiększenia  jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wyko ńczeniowa  – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i
barwę. 
Systemowe  elementy  uzupełniaj ące –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  naroŜne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – słuŜą do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren  budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację,
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przekaŜe dziennik budowy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające i
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Zabezpieczenie przed zabrudzeniem innych pomieszczeń  będących w sąsiedztwie remontowanych
miejsc itp.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczeń jak powyŜej, nie podlega odrębnej zapłacie (za
wyjątkiem pozycji uwzględnionych w przedmiarze) i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.4. Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  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 poŜarem wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.6. Bezpiecze ństwo i higiena pracy

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

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.8. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw,  przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np.  rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego  2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.  19.03.2003 r. Nr  47, poz.  401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
- projekt techniczny,
– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montaŜu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr  108,
poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych,
– przedmiar robót. 

2. MATERIAŁY
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a  w tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty
związane  z  dostarczeniem  materiałów do robót,  chyba  Ŝe  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE co oznacza,  Ŝe dokonano oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta,  jeŜeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.

2.1. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
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wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  zastosowania  róŜnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Zgodnie  z określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy z dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  wyrobach budowlanych
bezspoinowe  systemy ocieplania  są  wyrobami  budowlanymi  i  powinny być  stosowane  zgodnie  z
wydanymi  im  aprobatami.  Wynika z tego wymóg konieczności  wyłącznego stosowania  składników
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  BSO  do  obrotu  są
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Wymagania dotycz ące materiałów do docieplenia

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Środek  gruntujący –  materiał  wodorozcieńczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór  szkła
wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
Zaprawa (masa)  klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą  materiał  (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym)
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian,
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach
zaprawa klejąca  stosowana  jest  takŜe do  wykonania  warstwy zbrojonej.  Wymagana konsystencja
zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 ±1 cm.
Płyty termoizolacyjne:
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036

Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m
powyŜej  poziomu  terenu  (budynki  nowobudowane)  oraz  do  11  kondygnacji  włącznie  (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i
połoŜenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną.
Płyty mają  krawędzie   frezowane (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające szczelność  połączeń.  Do
elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane
są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego
określa norma PN-EN 13163,

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niŜszą  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym  nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w  strefach  o  podwyŜszonym  oddziaływaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania
dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,

Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są
w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania
mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

Zaprawa  zbrojąca –  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-
kopolimerowa),  zawierająca  wypełniacze  (takŜe  włókna)  masa,  nanoszona  na  powierzchnię  płyt
izolacyjnych, w której  zatapiana jest siatka zbrojąca. W  niektórych systemach tworzy samodzielnie
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warstwę zbrojoną.
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Zaprawy (masy) tynkarskie
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania
farbami elewacyjnymi. Grubości 2,5 mm;  faktury powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”,
Ŝłobiony),

Farby –  farby  elewacyjne  akrylowe,  stosowane  systemowo  lub  uzupełniająco  na  powierzchniach
tynków cienkowarstwowych.
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  słuŜące  do  systemowego

ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do  podłoŜa  za  pomocą  kołków
rozporowych, 

– naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki),  słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków,
ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków
BSO z innymi materiałami (np. ościeŜnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

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

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwyŜszonym  oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane  ewentualnie  warstwą
zbrojoną i malowane, 

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montaŜu z BSO.

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej elementów. 

2.5. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają

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

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego zastosowania  oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika

budowy.

2.6. Warunki przechowywania i składowania wyrobów d o robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną  (pkt  4  –  Pakowanie,
przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych
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opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny –  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.7. Materiały do pokry ć dachowych
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Papa asfaltowa  wg PN 89/B-27617.
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsza niŜ 30
mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
– długość: 20 m (± 0,20 mm), 40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 0,60 mm),
– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).
Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w
normie lub świadectwie.
3) Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
4) Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami – 80 cm.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
– temperatura mięknienia...........................................................................................................60-80°C,
– temperatura zapłonu...................................................................................................................200°C,
– zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5%,
– spływność  –  lepik  nie  powinien  spływać  w  temperaturze  50°C  w  ci ągu  5  godzin  z  warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,
– zdolność  klejenia – lepik  nie powinien się rozdzielić  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Kit asfaltowy uszlachetniony KF.Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzane  wpisem  do  dziennika
budowy.
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2.8. Materiały do robót ciesielskich
Więźba dachowa o układzie krokwiowo-kleszczowym, oparta na murłatach  o przekroju 14x14 cm.
Belki górne – płatwie o przekroju 14x16, krokwie 20x12, słupy 14x14 cm. Łaty i kontrłaty z folią
izolacyjną zbrojoną dachową.
Konstrukcje drewniane chroni się przed ogniem poprzez impregnację preparatami takimi jak
Ogniochron, Intox S i Fobos M-2.

2.8.1. Drewno lite

Konstrukcje  i  elementy konstrukcji  powinny być  wykonane  z  tarcicy iglastej  lub  topoli,  sortowanej
wytrzymałościowo, odpowiadającej  klasie sortowniczej  określonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna naleŜy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. naleŜy wykonywać z drewna twardego, na przykład
dębowego, akacjowego lub innego o zbliŜonej twardości.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być  klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady
klasyfikacji  powinny być  oparte na ocenie wizualnej  lub mechanicznej,  na nieniszczących metodach
pomiaru  jednej  lub  więcej  właściwości.  Klasyfikacja  wizualna  lub  mechaniczna  powinna  spełniać
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna
litego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości
charakterystycznej według PN-B-03150:2000.
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyŜsza niŜ: 

– 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
– 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny
być - w zaleŜności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed uŜyciem sprawdzona i zakwalifikowana
do  odpowiedniej  klasy wytrzymałościowej  na  podstawie  oznaczeń  (cechowania),  cech  i  parametrów
wytrzymałościowych,  kryteriów  wizualnych  i  wad  obróbki.  Stosowanie  tarcicy  iglastej  ogólnego
przeznaczenia  według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i  klasach obowiązuje do czasu
objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej  wytrzymałościowo powinna być  przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
przez upowaŜnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i  transport  tarcicy iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej  wytrzymałościowo
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.8.2. Łączniki mechaniczne

Łączniki  mechaniczne  stosowane  w  połączeniach  elementów  konstrukcji  drewnianych  w  postaci
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Łączniki metalowe powinny być  zabezpieczone przed korozją -  w zaleŜności  od klasy uŜytkowania -
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne".
Trójwymiarowe  łączniki  do  konstrukcji  drewnianych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

2.8.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiał ów drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny
być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/YI.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać
wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty  do  zabezpieczania  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  przed  działaniem  korozji
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach.
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  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 uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  moŜliwość  wariantowego uŜycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejów budowlanych, 
Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duŜe  pojemniki  (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt  i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie,
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,
agregaty, pistolety natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
Do cięcia płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania ich powierzchni  i  krawędzi  – szlifierki  ręczne,  piły
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
(zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych), 
Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni,
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

3.3. Sprzęt do robót rozbiórkowych
Łomy,  kilofy,  oskardy,  młoty,  łopaty,  szufle,  wiadra,  taczki,  wciągarki  ręczne  lub  elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  moŜliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:

- sprzętu do transportu pomocniczego,
- elektronarzędzia ręczne: piły do drewna, itd.,
- narzędzia róŜne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

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

4.2. Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów

materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  naleŜy  prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku  wyrobów naleŜy przestrzegać  zasad wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w
czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe,
amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  płyty  styropianowe,  ścinki  pianki
poliuretanowej. 

Lepik asfaltowy i materiały wiąŜące powinny być  pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1)  rolki papy powinny być  po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej  20 cm i

związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;
2) na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w

PN-89/B-27617;
3) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników;
4) rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między warstwami – 80 cm.

4.3. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.4.Transport przy robotach rozbiórkowych
Samochód samowyładowczy. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.
Nie naleŜy uŜywać gruzu do ponownego zuŜycia w podłoŜu posadzek.  Transport drewna do fumigacji.
Materiały pochodzące z rozbiórki przewoŜone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem.
Środki i urządzenia transportowe powinny być  przystosowane do rodzaju przewoŜonych materiałów,
elementów, konstrukcji, urządzeń, itp.

4.5. Transport  i składowanie drewna
Materiały  i  urządzenia  przewoŜone  środkami  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczaniem .
Środki i urządzenia transportowe powinny być  przystosowane do rodzaju przewoŜonych materiałów,
elementów, konstrukcji, urządzeń, itp.
Dostawa - samochodem cięŜarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub
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elektrycznej wciągarki.
Tarcica powinna być przechowywana na placu budowy w taki sposób, aby nie ulegała zawilgoceniu
przez  wodę  opadową  ani  od  wilgoci  gruntowej.  Jednocześnie  naleŜy  zapewnić  moŜliwość
odparowywania z drewna wody w nim zawartej.
Teren,  na  którym  składuje  się  tarcicę,  powinien  być  suchy  i  mieć  zapewniony  odpływ  wód
opadowych. Tarcicę przechowuje się w stosach opartych na słupkach betonowych lub ceglanych, które
umoŜliwiają swobodny przepływ powietrza między gruntem a stosem. RównieŜ sam stos układa się w
taki sposób, aby zapewnić  dostęp powietrza i przewietrzanie  kaŜdej  warstwy. Osiąga się to, prze-
kładając poszczególne warstwy desek (łat, bali lub krawędziaków) deskami krótszymi połoŜonymi pod
kątem prostym lub stosując przekładki ze specjalnych listew. JeŜeli drewno będzie składowane przez
dłuŜszy czas, to nad stosem naleŜy wykonać  daszek  ze spadkiem umoŜliwiającym odprowadzenie
wody deszczowej poza stos.
Podczas przechowywania krótkotrwałego (do 10 dni) drewna o wilgotności nie większej niŜ 30% moŜna stos
na wierzchu nakryć  folią  polietylenową  lub arkuszami  papy.  Odstęp  miedzy deskami  (latami,  balami)
powinien wynosić ok. 5 cm, a grubość przekładek, czyli odstęp pionowy między warstwami, minimum 2 cm.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

– projekt organizacji budowy,

– Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za
– prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

– za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i  wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takŜe w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji  robót  będą  wykonywane przez Wykonawcę  nie
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy:

– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

– przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
– wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montaŜu

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać  roboty,  mające  wpływ  na  sytuację  wilgotnościową  podłoŜa,  przede  wszystkim  tynki
wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
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5.4. Wymagania dotycz ące podło Ŝa pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczęciem  robót  naleŜy  wykonać  ocenę  podłoŜa,  polegającą  na  kontroli  jego

czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba  odporno ści  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba  odporno ści  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyŜowych  nacięć  i  zrywanie
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą
rylca.
Próba zwil Ŝania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie równo ści i gładko ści – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje
murowe,  Ŝelbetowe  monolityczne,  Ŝelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w niniejszej ST. 

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umoŜliwić  uzyskanie  wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie.

Kontroli wymaga takŜe wytrzymało ść powierzchni  podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy
istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku
wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  naleŜy  wykonać  jej  badanie  metodą  „pull  off”,  przy
zastosowaniu  urządzenia  badawczego  (testera,  zrywarki).  MoŜna  takŜe wykonać  próbę  odrywania
przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej
(wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega  wytrzymałość  (stan
techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,

Przygotowanie podło Ŝa
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:

– oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa,

– usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa  (róŜne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  naleŜy dostosować  do  rodzaju  i  wielkości
powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,

– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoŜa,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

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

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO)

Roboty naleŜy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów,
silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania
słonecznego i  wiatru. Niektóre systemy zawierają  odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie
prac w warunkach podwyŜszonej  wilgotności powietrza i  obniŜonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). 
Gruntowanie podłoŜa
ZaleŜnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoŜa  oraz  wymagań  producenta  systemu  naleŜy  nanieść  środek
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
MontaŜ płyt izolacji termicznej
Przed  rozpoczęciem  montaŜu  płyt  naleŜy  wyznaczyć  połoŜenie  ich  dolnej  krawędzi  i  zamocować
wzdłuŜ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocować  takŜe  profile  i  listwy w  miejscach  krawędzi  BSO  –  zakończeń  lub  styków z  innymi
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w
postaci  placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo  –  punktowa)  lub  pacą
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ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty z  wełny  mineralnej  naleŜy zaszpachlować  wcześniej
zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe
ułoŜenie płyt  i  wypełnienie ewentualnych szczelin  paskami izolacji  lub – w przypadku styropianu –
pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować
do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny
po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami
mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników  zaleŜna  jest  od  grubości  płyt  izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji.  Po nawierceniu otworów umieścić  w nich kołki  rozporowe,  a następnie wkręcić  lub wbić
trzpienie.
Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy,
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej,
naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  naroŜnikach  otworów  okiennych  i
drzwiowych.  Na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą  warstwę  zaprawy  zbrojącej
(klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie
zakryta zaprawą.
Gruntowanie warstwy zbrojonej
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
MontaŜ elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niŜ
po  upływie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu  (zaleŜnie  od  wymagań
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie
z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną
szczegółową.  Sposób wykonania tynku zaleŜny jest  od typu spoiwa,  uziarnienia zaprawy i  rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zaleŜnie od wymagań
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie napręŜeń termicznych na
elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku
odbicia rozproszonego poniŜej 30.

5.6. Wymiana stolarki okiennej
● Sprawdzić stan powierzchni ościeŜy i nadproŜy.
● Okna mocować co najmniej w 2 punktach na kaŜdym boku ościeŜnicy, w odległości 35 cm od

naroŜnika.
● Ustawienie okna naleŜy sprawdzić  w pionie i poziomie oraz dokonać  pomietu przekątnych.

Dopuszczalne odchylenie ościeŜnicy od płaszcz\yzny pionowej  nie moze być  większe niŜ 2
mm.

● Po montaŜu okna sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
● Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez dokładne wypełnienie

szczeliny między ościeŜnicą, a ościeŜem materiałem izolacyjnym (np. Piana montaŜowa).
● Wykonać  nowe  tynki  na  ościeŜach  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  wyrównać  zaprawą

cementową spadki pod nowe parapety zewnętrzne.
● Zamontować nowe podokienniki od strony zewnętrznej.
● Na czas tęŜenia piany montaŜowej wszystkie skrzydła okienne powinny być dobrze zamknięte.
● Prace naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby

nie nastąpi spadek poniŜej 0°C.

5.7. Wymagania dotycz ące podło Ŝa i pokrycia z papy
PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,

w przypadku zaś podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia  podłoŜa powinna być  równa,  prześwit  pomiędzy powierzchnią  podłoŜa a łatą

kontrolną o długości 2 m nie moŜe być  większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z
pionowymi  płaszczyznami  elementów  ponaddachowych  naleŜy  zaokrąglić  łukiem  o  promieniu  nie
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mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy – od strony

kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.
Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić:
-  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoŜa  i  podkładu  z  dokumentacją  projektową  oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa,
-  po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonanych  na  powierzchni  połaci,  na  przykład  tynkowaniu
kominów,  wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni  pionowych,  na  które
będą  wyprowadzane  (wywijane)  warstwy  pokrycia  papowego,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do
mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze
względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego
całkowitym zakończeniu,
-  po  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  materiałów  pokrywczych  i  sprzętu  do
wykonywania pokryć papowych.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym Ŝe:
- Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5°C.
- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy
nachyleniu połaci powyŜej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.
-  Przy  pochyleniu  połaci  powyŜej  30%  arkusze  papy  powinny  być  przerzucone  przez  kalenicę  i
zamocowane mechanicznie.
- Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.
-  Zakłady  kaŜdej  następnej  warstwy papy powinny być  przesunięte  względem  zakładów warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o
1/3 szerokości arkusza.
- W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana
z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej.
-  Papa  na  welonie  szklanym  moŜe  stanowić  tylko  jedną  warstwę  w  wielowarstwowym  pokryciu
papowym.
-  Papy na taśmie aluminiowej  nie  naleŜy stosować  na  stropodachach pełnych oraz w pokryciach
układanych bezpośrednio na podłoŜu termoizolacyjnym.
- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie naleŜy
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.
- W przypadku przyklejania pap do podłoŜa z płyt izolacji termicznej naleŜy stosować wyłącznie lepik
asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W  pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podłoŜa betonowego moŜna stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików
w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne.
- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić:
od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy Ŝej, lecz stosowanego na podłoŜe ze styropianu.
-  Przy  przyklejaniu  pap  lepikiem  asfaltowym  na  zimno  naleŜy  przestrzegać  odparowania
rozpuszczalników  zawartych  w  warstwie  rozprowadzonego  lepiku.  Okres  odparowywania
rozpuszczalników zaleŜy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata
do ~2 godz.  i  więcej  w  okresach,  gdy temperatura  zewnętrzna  osiąga  ~10°C.  Przy temperaturze
poniŜej 10°C zabrania si ę wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na
zimno.
-  Pokrycia papowe powinny być  dylatowane w tych samych miejscach i  płaszczyznach,  w których
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
- Papa przed uŜyciem powinna być  przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niŜszej niŜ
18°C, a nast ępnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu w celu rozprostowania, aby uniknąć
tworzenia się garbów po ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźna
zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być
smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
-  Wierzchnia  warstwa pokrycia  powinna być  zabezpieczona warstwą  ochronną  przed nadmiernym
działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa
naniesiona  fabrycznie  na  papę  wierzchniego  krycia.  Na  powłokach  asfaltowych  bezspoinowych
warstwa ochronna moŜe być  wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną.
- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
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- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być  wykonywane tylko na
podłoŜach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym
na zimno na podłoŜach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego
wymagania jest moŜliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.
-  Na podłoŜach z płyt  izolacji  termicznej  na pierwszą  warstwę  pokrycia naleŜy zastosować  papę  o
zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.8. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzew alnej
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach dachowych
o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłoŜu:
a) betonowym,
b)  na  płycie  warstwowej  ze styropianu z okleiną  z  pap asfaltowych;  papa stanowiąca okleinę  płyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej
warstw metodą  zgrzewania,  tj.  przez podgrzewanie spodniej  powierzchni  papy płomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Przy przyklejaniu  pap zgrzewalnych za  pomocą  palnika na  gaz propan-butan naleŜy przestrzegać
następujących zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy
od  strony  przekładki  antyadhezyjnej.  Jedynym  wyjątkiem  jest  klejenie  papy  na  powierzchni  płyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa,
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
c)  niedopuszczalne  jest  miejscowe  nagrzewanie  papy,  prowadzące do nadmiernego spływu  masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
d)  fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  naleŜy  natychmiast  docisnąć  do
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

5.9. Obróbki blacharskie
1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie mo Ŝna
wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
3.  Przy wykonywaniu  obróbek  blacharskich  naleŜy pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być  zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
1. W  dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.
2.  W  dachach  (stropodachach)  z odwodnieniem  wewnętrznym  w podłoŜu powinny być  wyrobione
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować  koryt o przekroju
prostokątnym.  Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdłuŜ  ścian  attykowych,  ścian  budynków
wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
4.  Wpusty  dachowe  powinny  być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójkątnym  i
trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome –
w celu osadzenia kołnierza wpustu.
5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych.
6.  Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi
nałoŜonymi na wpust  przed moŜliwością  zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych.
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7.  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
9. Rynny dachowe i  elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać  wymaganiom w PN-EN
607:1999.
10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  składany w
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na
całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  składane w
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób
trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie  cementowej  w  wykutych
gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej
na głę
bokość kielicha.

5.11. Wymagania szczególne przy robotach rozbiórkow ych
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie,  w  przypadku  zauwaŜenia  reliktów  historycznych  naleŜy
wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić słuŜby konserwatorskie i nadzór inwestorski.
Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  naleŜy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP  i
wykonać stosowne zabezpieczenia. 

5.12. Wykonywanie elementów konstrukcji drewnianych
Elementy  konstrukcji  drewnianych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  budowlanym
(dokumentacją techniczną).
RozróŜnia  się  tolerancje  normalne  klasy N1  i  N2  oraz tolerancje  specjalne.  Jeśli  w  ustaleniach
projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Stosowanie klasy
tolerancji  N2  zaleca  się  w  przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu
widzenia  niezawodności  konstrukcji,  o  powaŜnych  konsekwencjach  w  razie  zniszczenia,  oraz
konstrukcji  o  charakterze  monumentalnym  lub  konstrukcji,  którym  stawia  się  wysokie  wymagania
jakościowe.
Odchyłki  wymiarów  przekrojów  elementów  konstrukcji  drewnianych  nie  powinny  przekraczać
wielkości podanych w dokumentacji technicznej.
Odchyłki  wymiarów  elementów  konstrukcji  drewnianych  w  odniesieniu  do  długości  i  wysokości
elementu  nie  powinny  przekraczać  wielkości  zamieszczonych  w  dokumentacji  technicznej  lub
podanych poniŜej:
± 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,
± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,
± 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,
± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,
± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,
± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,
± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,
± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być  objęte kontrolą jakości
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.
Wilgotność  elementów  konstrukcji  drewnianych  -  w  zaleŜności  od  zakresu  ich  stosowania  -  nie
powinna być wyŜsza niŜ przewidziana normą PN-B-03150:2000.
Elementy  konstrukcji  z  drewna  i/lub  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  zabezpieczone
przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.
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Części elementów konstrukcji  stykające się  z elementami konstrukcji  z innych  chłonących wilgoć
materiałów powinny być izolowane.
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji  z drewna i/lub materiałów
drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem powinny być podane w
dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych - w zaleŜności do klas zagroŜenia
- powinny być  odporne lub uodpornione na działanie korozji  biologicznej,  zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, póz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98.
Sposób  zabezpieczenia  elementów  konstrukcji  z  drewna  i/lub  materiałów  drewnopochodnych  przed
korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz powinien odpowiadać wymaganiom
Instrukcji ITB 355/98.

5.13. Wykonanie poł ączeń konstrukcji drewnianych
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną.
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne ZPN-EN385.
DuŜe złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387.
Połączenia  klejowe  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  ustaloną  procedurą  technologiczną  w
wyspecjalizowanych  wytwórniach.  Dopuszcza  się  wykonanie  klejenia  tylko  przez  wykwalifikowany
personel, przy zachowaniu zasad kontroli jakości.
Złącza  na  łączniki  mechaniczne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  z
uwzględnieniem  rodzaju  łączników,  ich  zgodności  z  normami  przedmiotowymi  oraz  ich  rozstawu  i
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000.
Złącza na płytki  kolczaste  -  w zaleŜności  od  typu  płytek  -  powinny odpowiadać  wymaganiom  PN-B-
03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.
W złączach na łączniki mechaniczne nie naleŜy stosować więcej niŜ 2 rodzaje łączników.
Połączenia  na  klamry  mogą  być  wykonywane  w  elementach  drugorzędnych  lub  w  tymczasowych
konstrukcjach  z  krawędziaków,  okrąglaków  czy  bali.  Połączeń  na  klamry  nie  naleŜy  stosować  w
konstrukcjach z desek.
W przypadku złączy klejonych nie naleŜy uwzględniać we współpracy innych rodzajów łączników.

5.14. Wykonanie elementów konstrukcji drewnianych
Elementy prętowe  konstrukcji  drewnianych  powinny odpowiadać  wymaganiom  przedstawionym  w
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, względnie
ETAG nr 011.
Belki  i  słupy  dwuteowe  i  skrzynkowe  z  drewna  i/lub  materiałów  drewnopochodnych  powinny
odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  zaleceniach  udzielania  aprobat  technicznych  ITB  -  ZUAT-
15/11.16/2003 i/lub ETAG nr 007, względnie ETAG nr 011.
Wiązary drewniane kratowe na łączniki  w postaci płytek  kolczastych powinny  odpowiadać  PN-EN
1059.
Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000.
Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach przez wykwalifikowanych pracowników i
podlegać kontroli jakościowej produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu
elementów  powtarzalnych  naleŜy stosować  szablony z  desek,  sklejki  lub  twardych  płyt  pilśniowych.
Dokładność  wykonania  szablonu  powinna  wynosić  ±  1  mm.  Wymiary  szablonu  i  elementu  naleŜy
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna róŜnić się od długości
ustalonej na szablonie o więcej niŜ ± l mm.
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroŜnymi i koszowymi - o ile projekt
nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami.
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać:
± 20 mm w przypadku wiązarów, ± 10 mm w przypadku krokwi.
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane środkami
grzybobójczymi oraz odizolowane papą.
Włazy dachowe  powinny być  wykonane  w  postaci  ramy z  desek  o  grubości  co  najmniej  38  mm,
wystających nie mniej niŜ 100 mm ponad deskowanie i 150 mm ponad łacenie dachu. Rama powinna
być obłoŜona blachą i przekryta pokrywą  z desek o grubości co najmniej 25 mm, wzmocnioną od dołu
listwami, a od góry pokryta blachą.

5.15. Składowanie elementów wi ęźby drewnianej dachowej
Elementy  konstrukcji  z  drewna  i/lub  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  składowane  w
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warunkach  zabezpieczających  je  przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniem,  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłoŜu utwardzonym, powinno się je odizolować
od podłoŜa warstwą  folii  oraz składować  na podkładach  z materiałów twardych, na wysokości co
najmniej 20 cm od podłoŜa.
Elementy  poziome  w  postaci  belek,  elementów  stropowych  itp.  powinny  być  składowane  na
podkładkach  rozmieszczonych  zgodnie  z  warunkami  składowania  określonymi  w  projekcie,  w
sposób odzwierciedlający ich pracę  statyczną,  przy  czym przy składowaniu warstwowym rozstaw
podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z
systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać
trzech warstw elementów.  Warstwy składowanych  elementów powinny być  oddzielone  od siebie
przekładkami,  rozmieszczonymi  w  sposób  nie  powodujący  powstania  ich  deformacji.  Elementy
poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe.
Elementy  pionowe  w  postaci  słupów,  części  ram,  łuków,  wysokich  elementów  poziomych  (np.
kratownic) mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien
przekraczać  15°,  lub  w pozycji  poziomej,  na  podkładkach,  na  wy sokości  co  najmniej  20  cm  od
podłoŜa,  w  sposób  nie  powodujący  ich  deformacji,  przy  zachowaniu  wymagań  takich,  jak  dla
składowania elementów poziomych.

5.16. Wprowadzenie do obrotu konstrukcji drewnianych
Wprowadzenie  do  obrotu  elementów  lub  konstrukcji  drewnianych  powinno  być  zgodne  z
postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, póz.
881).

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

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

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

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

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

– wyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

– sposób oraz formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  takŜe
wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

– wykaz maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu  lub  metod badawczych.  JeŜeli  niedociągnięcia te  będą  tak  powaŜne,  Ŝe mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

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

6.3. Badania i pomiaryprzed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 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.
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa.

6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Ocena podło Ŝa
Badanie  stanu  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  według  wymagań  określonych  w  pkt.  5.5.

niniejszej ST.

6.6. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest
bieŜąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podłoŜa – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni.

2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt
na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń.

3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, połoŜenia talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1
mm poza nią).

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

5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

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

6.7. Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜa,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach  w czasie odbioru  robót  naleŜy wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  naleŜy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe
przygotowane podłoŜa nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały
wymagania niniejszej ST.
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
Opis badań odbiorowych
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  naleŜy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST,  które  powinny  uwzględniać  wymagania  producenta  systemu  docieplenia,  normy  dotyczące
warunków  odbioru  a  podane  dalej,  a  takŜe  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla
tynków o  fakturze  specjalnej  do  powierzchni  BSO,  pokrytych  tynkiem  cienkowarstwowym,  naleŜy
stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  przy
odbiorze”. 

Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mieścić  się  w
następujących granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie po-
wierzchni tynku od

płaszczyzny i odchy-
lenie krawędzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku

Odchylenie 
przecinających się
płaszczyzn od kąta

przewidzianego 
w dokumentacji

pionowego poziomego

III nie większe niŜ 3 mm i
w liczbie nie większej
niŜ 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niŜ 2
mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niŜ 4 mm
w pomiesz-
czeniach do 3,5
m wysokości
oraz nie więcej
niŜ 6 mm w po-
mieszczeniach
powyŜej 3,5 m
wysokości

nie większe niŜ 3
mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niŜ 6 mm
na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

nie większe niŜ 
3 mm na 1 m

Obowiązują takŜe wymagania:
– odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego  promienia  nie
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powinny być większe niŜ 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być

większe niŜ 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać

jednorodny i  stały kolor  i  fakturę.  Niedopuszczalne jest  występowanie na jej  powierzchni  lokalnych
wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

6.8. Kontrola wykonania pokry ć

1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac
pokrywczych.
2. Pokrycia papowe
a) Kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  papowych  polega  na  bieŜącym  sprawdzeniu  zgodności
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.
c) Uznaje  się,  Ŝe badania  dały wynik  pozytywny gdy wszystkie  właściwości  materiałów i  pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

6.9. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezaleŜnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.10. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

a) posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
c) Polską Normą lub
d) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
e) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).
W  przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.11. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §  45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych  badań  z

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

• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą  przedłoŜone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.

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

[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

6.12. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu.

6.13. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocenę  prawidłowości  wykonania  i  zgodności  z  ustaleniami  projektowymi  naleŜy  przeprowadzić  na
podstawie oględzin,  wyników odbiorów międzyoperacyjnych  i  częściowych oraz zapisów w dzienniku
budowy.
Badanie elementów przed montaŜem obejmuje:
• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych
elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności
drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• zabezpieczenie drewna,
• wymiary elementów,
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
• prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy
na podstawie:

- oceny jakości stosowanych materiałów,
- warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie,
- zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju, w tym ilości
zuŜytego kleju naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamkniętego
klejenia, poprawności docisku, czasu klimatyzowania elementów pod dociskiem i po jego
zwolnieniu,
- sprawdzenia, czy nie występują rozwarstwienia spoin.

Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moŜe być pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarów elementów naleŜy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą
stalową  z  podziałką  milimetrową  albo suwmiarką-  na  losowo wybranych elementach,  na  przykład
ścianie, belce, dźwigarze.
Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości  krawędzi  naleŜy
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na
skrzyŜowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i
powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  ściany  na  wysokości  jednej  kondygnacji  naleŜy
przeprowadzać  za  pomocą  pionu  murarskiego,  poziomnicy  pionowej  i/lub  przymiaru  z  podziałką
milimetrową.
Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  ściany na  wysokości  budynku  oraz usytuowania
ścian poszczególnych kondygnacji naleŜy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych.
Sprawdzenie  poziomowości  ściany  naleŜy  przeprowadzać  za  pomocą  poziomnicy  murarskiej  lub
węŜowej  oraz  łaty kontrolnej,  a  w  przypadku  budynków o  długości  powyŜej  20  m  -  za  pomocą
niwelatora.
Sprawdzenie  kąta  pomiędzy przecinającymi  się  powierzchniami  ścian  naleŜy  przeprowadzać  za
pomocą stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych  oraz  osadzania  ościeŜnic  naleŜy
przeprowadzać na podstawie oględzin i przyrządów do ustalania odchyłek w pionie i poziomie.
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7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym odbiorom:

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

− odbiorowi częściowemu,

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

− odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

7.2. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót. Jedn ostki oraz zasady
przedmiarowania i obmiarowania

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 ościeŜy, obliczoną w metrach
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z
grubością ocieplenia.

Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót  – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.4. Odbiór cz ęściowy robót dociepleniowych
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą  do dokonania częściowego rozliczenia robót,  jeŜeli
umowa taką formę przewiduje.
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7.5. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) robót dociepleniowych

7.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

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

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w dokumentach umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 7.5.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

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

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

JeŜeli  chociaŜby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny  zostać
odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

– jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

– jeŜeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkownika,  trwałości  i
szczelności ocieplenia, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

7.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
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• dzienniki budowy,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

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

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauwaŜone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

7.7. Odbiór podło Ŝa robót pokryciowych
1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty

kontrolnej  o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

7.8. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie

odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy
lub utrudniony.

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoŜa (deskowania),
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik  budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
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– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej  inwestorowi, w skład tej dokumentacji  powinien wchodzić

program utrzymania pokrycia.
6.  Odbiór  końcowy polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek

blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  takŜe  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być
odebrane.

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia,

obniŜyć cenę pokrycia,
– w  przypadku  gdy  nie  są  moŜliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

7.9. Odbiór pokrycia z papy
1.  Sprawdzenie  przyklejenia  papy do  podłoŜa  oraz papy do  papy naleŜy przeprowadzić  przez

nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć
nad miejscem przyklejenia papy.

2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
3.  Sprawdzenie  szerokości  zakładów papy  naleŜy dokonać  w  trakcie  odbiorów  częściowych  i

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 

7.10. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spu stowych powinien
obejmowa ć:

1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
4.  Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.

7.11. Zakończenie odbioru robót pokryciowych
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne zasady płatności regulule umowa na roboty zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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• wartość  zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

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

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania  objazdów/przejazdów,zajęcie  pasa  drogowego  i  organizacji  ruchu  ponosi
Wykonawca i obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

(c) opłaty/dzierŜawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  oznakowań  i
drenaŜu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca i obejmuje:

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

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca i obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

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

8.3. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie robót  moŜe być  dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje po  dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi

wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych

przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  równieŜ  koszty  montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych do wykonania robót  na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.

Rozliczenie  robót  ociepleniowych moŜe być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych

przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
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Ceny jednostkowe wykonania  ocieplenia  lub  kwoty ryczałtowe  obejmujące  roboty ociepleniowe
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoŜa,
– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
– gruntowanie podłoŜa,
– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoŜa  lub  mocowanie  za  pomocą  profili  mocujących,

wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zaleŜnie od systemu i projektu

robót ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów

dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaŜ  profili,  listew  naroŜnikowych,  ochronnych,  brzegowych,

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,

– wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń
w naroŜnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – tynki,
okładziny, ewent. malowanie,

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeń,

– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą  i

zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty
niezbędnych rusztowań  mogą  być  uwzględnione w tych  cenach lub  stanowić  podstawę  oddzielnej
płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań,  koniecznych  do
wykonywania robót na wysokości  powyŜej  4 m,  zawarto w kosztorysach ofertowych przedłoŜonych
Wykonawcy przed przystapieniem do procedur przetargowych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

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

PN-EN 13164:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne

ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN 78:1993 Metody badania okien
PN-EN 949:2000 Okna i  ściany osłonowe,  drzwi zasłony,  Ŝaluzje. Oznaczanie odporności na
uderzenie
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych. Wymagania i badania.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami  stosowanymi  na
gorąco.
PN-91/B-27618 Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i  powłok asfaltowych. Wymagania i  badania przy
odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku.
PN-ISO-9000 (Seria  9000,  9001,  9002,  9003 i  9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%.

Grupa B I.
PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%.

Grupa B IIa.
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%.

Grupa B IIb.
PN-EN 159:1996 – Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  E>10%.

Grupa B III.
PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
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PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-B-03150:2000  - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

9.2. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia  27 kwietnia  2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  62, poz.  627 z późn.

zm.).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

9.3. Rozporz ądzenia

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

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

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września  1997 r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr  120,
poz. 1126).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  2 września  2004 r.  –  w sprawie  szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004 r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. Z 2004r. Nr 104 poz. 1096, z dnia 26 kwietnia 2004) w
sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do
obrotu środki spoŜywcze.
• Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  budynków

Warszawa 2002 r.

• – ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem
styropianu  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

• – ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

• – ZUAT  15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

• – ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i  kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

• – ETAG 004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  ZłoŜone  systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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• – ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki  tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

• – Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych tom I  Budownictwo ogólne
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

• – Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

• – Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r.  w sprawie systemów
oceny zgodności,  wymagań,  jakie  powinny spełniać  notyfikowane jednostki  uczestniczące w
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

• – Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 11  sierpnia  2004 r.  w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

• – Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  23  czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

• – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

• Dyrektywa  Rady Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbliŜenia
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

9.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  Kod CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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