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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją 
budynku Zespołu Szkolnego w Widzowie przy ul. Żwirki i Wigury 5. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych 
asortymentów robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
 Budynek – budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na 
przechowywanie surowców. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z 
naniesionymi zmianami powstałymi w czasie budowy istotnymi dla celów 
eksploatacyjnych i celów identyfikacyjnych elementów zakrytych w tym 
powykonawcze pomiary geodezyjne. 

 Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń –wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi  
      i eksploatacji instalacji i urządzeń z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze 
 szkolenia personelu użytkownika uprawniającymi do obsługi instalacji na zasadzie 
 udzielonych gwarancji i rękojmi. 
 Kubatura – objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W 

kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, 
kotłownia itp. 

 Powierzchnia całkowita – łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku 
liczona po jego zarysach ścian zewnętrznych z uwzględnieniem grubości ścian. 

 Powierzchnia użytkowa – powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w 
budynku ustalona na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń 
uwzględniona jest wysokość pomieszczeń.  

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy. 

 Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizująca część dostaw 
lub robót specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawcą. 
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 Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzających 
inwestycję i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają 
inwestor, użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi 
w ramach komisji rozruchowych. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych 
umownych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

 Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne charakteryzujące 
specyfikę inwestycji w określonej lokalizacji stanowiące podstawę do ujęcia tej 
specyfiki w dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawcę. 

 Kontrakt -umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą ( Generalnym 
Wykonawcą) na realizowanie inwestycji. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęciom 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowań zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

 Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

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

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 Projekt wykonawczy – projekt o zakresie ściśle zdefiniowanym w zawartej umowie 
pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą wykonania projektu. Projekt wykonawczy 
może być lub może nie być dokumentacją przetargową według decyzji inwestora 
dotyczącej przyjętego modelu i procedury przetargu. 

 Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych robót do wykonania w 
poszczególnych branżach inwestycji. Przedmiary mogą być lub mogą nie być 
dokumentacją przetargową według decyzji inwestora dotyczącej przyjętego modelu i 
procedury przetargowej. Jeżeli przedmiary są dokumentacją przetargową to w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być ściśle określona ich rola w 
stosunku do innej dokumentacji przetargowej. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

 Przygotowanie terenu budowy – wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne 
do wykonania inwestycji i które po wykonaniu inwestycji będą usunięte lub 
przywrócone do pierwotnego lub docelowego stanu. 
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 Studium wykonalności - analiza inwestycji określająca parametry ekonomiczne 
eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania 
unijnych środków finansowych. Zaleca się wykonanie tego opracowania także, gdy 
inwestor nie zabiega o pozyskanie takich środków. 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - szczegółowe wymagania Inwestora 
dotyczące przyjętego modelu i procedury ogłaszanego przetargu. 

 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonywania. 

 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno – użytkowych. 

 Zagospodarowanie terenu i infrastruktura – wszystkie elementy inwestycji leżące 
poza granicami budynku, budowli, lecz w granicach działki inwestycji. 

  
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.2. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 
 
1.5. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione elementy, obliczenia i 
dokumenty. 

 
1.5.1. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych: 
 
W materiałach przetargowych zamieszczono: 
 
 Specyfikację techniczną, 
 Przedmiary robót, 
 Spis dostępnej do wglądu dokumentacji projektowej. 

 
Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
potrzebne do realizacji umowy, będzie udostępniona wszystkim Wykonawcom w okresie 
opracowywania ofert. 
 
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dostępnej 
dokumentacji projektowej. 
  
Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 
ramach ceny kontraktowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest w cenie kontraktu opracować dokumentację: 
 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Projekt organizacji i harmonogram robót, 
 Projekt zagospodarowania placu budowy, względnie zagospodarowania zaplecza 

technicznego budowy,  
 Instrukcję eksploatacyjną, BHP, instrukcje ppoż, 
 Dokumentację projektową powykonawczą – w przypadku wprowadzenia zmian w 

projekcie 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich poprawek. 
 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel. 
 
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
 Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będą ingerowali 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

  
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
 Jeśli w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 
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2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w 
wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne 
jak określone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do  czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST. 
 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST. 
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz ustaleniami. 

 
Program Zapewnienia Jakości powinien zwierać: 

 
Część główną opisującą: 
 
 Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
 Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków     
drogowych, 
 Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
 Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
 Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
 Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
 Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 
 Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego, 
 System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i 
sprzętu. 
 
Część szczegółową opisującą: 
 
 Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 
przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 
 Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności 
ich działania, 
 Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymogami 
technicznymi, 
 Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
 Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
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 Metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, 
wykonywania poszczególnych elementów pracy, 
 Metody postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi tych warunków. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
 Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy 
próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Ponadto wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 
przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 
wymagania procedur testowych. 
Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu 
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowościach związanych z laboratorium, 
wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów poinformować 
Wykonawcę na piśmie. Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na 
prawidłowość testów, może on odmówić użycia materiałów, które zostały poddane testom do 
momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie 
przeprowadzona. 
 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem. 
 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 
 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
 Pojemniki do pobierania próbek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
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przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
 
6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch 
 
 Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. 
 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na 
piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości. 
 
Wyniki badań należy przechowywać w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

 w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
 tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.6. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.  
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 



 Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania ogólne” 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Widzowie ul. Żwirki i Wigury 5 

12

- datę uzgodnienia przez Inspektora 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 przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje te wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do 
instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót. 
 
 Raporty dzienne 
 Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 
dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę 
robót. 
 
 Księga obmiarów 
 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
 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 z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się również: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora. 
 
  Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Urządzenie i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zastanie 
ustalony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru. 
 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. 
 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 instrukcje eksploatacyjne, 
 inne wymagane. 

 
 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. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu.  
 
 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST -0 
 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST-0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie a także: 

 koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 
 koszt zagospodarowania placu budowy. 
 

 Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 
cenę umowną. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
 
PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów. 
PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna. 

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robot 
budowlanych. 
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Inne dokumenty:  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 
z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637) 

6. Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r). 
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ST-1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU 
 BUDYNKU  
 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania warstw izolacji termicznej budynku Zespołu Szkolnego w Widzowie przy ul. 
Żwirki i Wigury 5. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
 
 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z nałożeniem silikonowego tynku 

dekoracyjnego, 
 Docieplenie stropodachu budynku poprzez ułożenie płyt z styropianowych pokrytych 

papą oraz wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, 
 wymiana drzwiowej na Al, 
 wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, 
 wymiana instalacji odgromowej, 
 roboty uzupełniające;  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonywanych robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
nadzoru inwestycyjnego. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie 
przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać 
parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 
dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 
zastosowanych urządzeń. 
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UWAGA: 
 
Wszystkie materiały wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej 
części kosztowej mogą zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
2.2. Styropian fasadowy i styropian pokryty papą 
 
 Płyty styropianowe powinny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiadać 
następujące wymiary: 
- długość do 5000 mm 
- szerokość do 1500 mm 
- grubość od 10 mm do 1000 mm, co 10mm 
 
 Do wykonania izolacji należy stosować styropian o gęstości pozornej min. 20,0kg/m3 
w odmianie FS – samogasnącej – zawierającej środki obniżające palność. 
 
 Do izolacji elementów wskazanych w projekcie należy zastosować styropian 
wodoodporny charakteryzujący się następującymi parametrami: 
- dla izolacji na zewnątrz budynku  
Gęstość pozorna  20 kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła =0,04  0,045 W/m·K  
Naprężenia ściskające przy 132 257 kPa 100 % odkształceniu względnym 
Wytrzymałość na rozciąganie siłą  238 267 kPa prostopadła do powierzchni 
Chłonność wody po 24h  0,2 % 
Stabilność wymiarów w temp. 78 C, po 48 h 
- Długość  0,3 %  0,3 % 
- Szerokość  0,35 %  0,35 % 
- Grubość  0,3 %  0,3 % 
Zdolność samogaśnięcia – samogasnące.  
 
 W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym 
materiałem budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych 
substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju 
kwasów, na starzenie, niegnijący w wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości 
fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąc wilgoci. 
 Stosowane wyroby powinny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi 
normami, powinny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania. 
 
Warunki dostawy 
 
 Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być 
pakowany oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed 
pakowaniem powinny mieć obrzeża oklejone taśmą ochronną. 
 
Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące napisy: 
 
 -  Nazwa i adres wytwórcy 
 -  Datę produkcji 
 -  Ilość płyt/mat w opakowaniu 
 -  Napis „OSTROŻNIE KRUCHE” 
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 -  Nazwę wyrobu uwzględniającą jego skład i sposób wykonania 
 -  Znak manipulacyjny wg PN-85/O-79252 
 -  Symbol typu wyrobu 
 -  Symbol klasy wyrobu 
 -  Gęstość wyrobu kg/m3 

 -  Długość w milimetrach 
 -  Szerokość w milimetrach 
 -  Grubość w milimetrach; 
 
2.3. Materiały pomocnicze 
 
 Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje 
do styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i 
narożne aluminiowe, itp. 
 

Klej do przyklejania styropianu – o przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, do 
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). 
 
 Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie siatki z włókna szklanego o gramaturze 
min. 145 g/m2. 
 
 Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi Ø 10 w ilości 4 
sztuk na 1m2, długości 16 cm. 
 

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z kolorystyką 
tynków o gęstości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. 

 
 Wyprawy tynkarskie akrylowe o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ barwione 

w masie, o gęstości objętościowej: ok. 1,70 kg/dm3. 
 
Mozaikowa masa tynkarska do nakładania ręcznego o granulacji 2,0 mm /faktura 

mozaikowa o gęstości objętościowej: ok. 1,70 kg/dm3, oporze dyfuzyjnym: 0,31m, 
nasiąkliwości powierzchniowej: 0,480 kg/m2 x h, koloru zgodnie z opracowaną kolorystyką. 
 
 Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów 
izolacyjnych, posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji technicznej jakości robót. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych 
prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna ST-1 „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu” 
 

 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Widzowie ul. Żwirki i Wigury 5 
 

21

Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 
 

 Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym. 
 Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 
 Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 
 Krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 
 Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
 Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od 

nieotynkowanej i wykonywania łączeń. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
 
 Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w 
sposób niepowodujący pogorszenia ich jakości. 
 
4.2. Transport stolarki okiennej 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych okien. Stolarka powinna być 
transportowana - ze względu na kruchość w pozycji pionowej, zamocowaną do wsporników 
za pomocą pasów, które uniemożliwią przesuwanie się stolarki w trakcie transportu. 
 
4.3. Transport i składowanie płyt styropianowych 
 
 Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający 
materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. 
 
Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczają je przed wpływami atmosferycznymi. 
Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 
pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. 
Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Miejsce 
składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/PN-01255. 
Płyty styropianowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety należy układać 
ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający 
przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokonać demontażu obróbek 
blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi wraz z ich 
wywozem do punktu skupu złomu wskazanego przez Inwestora. 
 
5.3. Wymiana instalacji odgromowej 
 
 Pionowe zwody instalacji odgromowej przed rozpoczęciem prac termomoder- 
nizacyjnych należy zdemontować.  
nową instalację odgromową z prętów ocynkowanych wykonać jako “chowaną” w 
dociepleniu. Pręty ocynkowane należy umieścić w rurach z tworzywa typu RLV, które należy 
zamocować w sposób trwały do ściany za pomocą uchwytów stalowych na kołkach 
rozporowych. W rurkach z tworzywa przeprowadzić pręty ocynkowane. W miejscach 
połączeń prętów ocynkowanych z bednarką należy zabudować puszki kontrolne z tworzywa. 
 
 Po zakończeniu prac związanych z wymianą instalacji odgromowej należy wykonać 
pomiary skuteczności uziemienia dla każdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakończeniu 
prac należy przedstawić niezbędne protokoły. 
 
5.4. Montaż stolarki  
 
Przygotowanie otworu  
 
 Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być w miarę gładkie, bez 
ubytków, a warstwa izolacji wewnętrznej powinna wystawać poza powierzchnię ściany w 
ościeży. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy 
przewiązanego materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno. 
 
Ustawienie ościeżnicy 
  
 W celu ułatwienia manipulowania stolarką w trakcie obsadzania należy zdjąć skrzydła 
i posługiwać się samą ościeżnicą. Należy ustawić ją na 4-5 centymetrowej wysokości progu 
podościeżnicowym i mocować do muru równolegle do krawędzi zewnętrznej. Dla głębokości 
osadzenia okna i jego progu w otworze murowym istotne jest, aby izoterma punktu rosy 
(10°C) dla muru przechodziła przez to okno. Tylko wówczas uniknięto zostanie zjawisko 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie okna.  
 
Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomicą ustawić pion i poziom boków ościeżnicy 
i we właściwym położeniu wstępnie zaklinować. Należy pamiętać, aby odległość ościeżnicy 
od muru z obydwu stron była jednakowa. W ościeżach tynkowanych wskazane jest 
przerwanie ciągłości pomiędzy tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym, najlepiej za pomocą 
warstwy izolacyjnej.  
 
Mocowanie stolarki w murze 
  
 Zaleca się mocowanie stolarki za pomocą kotew dołączonych przez zakład dla 
każdego elementu. Kotwy te mocuje się do ościeżnicy jeszcze przed jej ustawieniem w 
otworze, w odległości 25 cm od narożnika na obydwu bokach. Przy elementach wyższych niż 
1,5 metra zaleca się zamocowanie jeszcze po jednej kotwie w połowie wysokości. Dla 
skrzydeł szerszych niż 1,5 metra dodatkowo można zamocować po jednej kotwie na połowie 
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ich długości (elementy poziome). Kotwy powinny być montowane w ościeżnicy wkrętami do 
drewna 4 × 40 mm.  
 Po wstępnym osadzeniu ościeżnicy i jej zaklinowaniu zamocować kotwy do muru 
wykorzystując w tym celu kołki rozporowe. Zamiast kołków można również użyć klocków 
drewnianych, zamocowanych uprzednio w murze na wysokości odpowiadającej wysokości 
mocowania kotew. W tym przypadku kotwę mocujemy do klocka za pomocą wkrętów do 
drewna (np. 8 × 100 mm). Po zamocowaniu kotew wyjąć kliny trzymające ościeżnicę i 
ponownie sprawdzić pion, poziom i przekątne ościeżnicy.  
 
Wykonanie izolacji stolarki 
  
 Stolarka otworowa charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą 
szczelnością na przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, 
należy tak uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem, aby była ona odporna na 
przenikanie zimna i wody. W tym celu należy wykorzystywać pianki montażowe (np. 
poliuretanowe), które po nałożeniu do szczeliny pęcznieją, całkowicie ją uszczelniając. 
Istnieje niebezpieczeństwo, że niewprawnie dozując ilość pianki w szczelinie można 
spowodować, że jej nadmiar nie znajdując ujścia na zewnątrz może odepchnąć ościeżnicę od 
muru, co objawia się wybrzuszeniem.  
Warstwa izolacyjna wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw, o jednakowej 
grubości. Po zewnętrznej stronie wzdłuż szczeliny powinna być również wykonana warstwa 
izolacji przeciwwodnej, szczególnie starannie wykonana wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z  
ewentualną obróbką blacharską. Materiałem do wykonania tej izolacji są kity trwałe 
plastyczne np. silikonowe. Natomiast pomiędzy ościeżnicą a murem od strony zewnętrznej 
należy zastosować taśmę izolacyjną rozprężną lub taśmy paroizolacyjne. Zabezpieczy to 
przed wnikaniem wilgoci oraz przed oddzieleniem się ościeżnicy od tynku na zewnątrz. Takie 
pęknięcia powodują, że do szczeliny pomiędzy tynkiem a ościeżnicą dostaje się woda. 
 
5.5. Izolacja termiczna ścian 
 
 Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy 
wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt 
architektoniczny wraz z wytycznymi montażu i ocieplenia producenta systemów dociepleń. 
W murach z wentylowaną pustką powietrzną kotew powinna posiadać kapturek przyciskający 
płytę styropianową do powierzchni wewnętrznej nośnej oraz kampinos odprowadzający 
wodę. 

Na czas przerwania robót dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem 
nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z 
talerzykami dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać poniższych zasad: 

 rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 
 rozstaw kotew w pionie max 50cm; 

 
Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady 
przewiązania spoin – mijankowo. 
 
 Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. – czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe. W celu uzyskania 
prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. 
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listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą 
jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 
 Demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych; 
 Montaż nowej stolarki otworowej;  

 
 Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, 
narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania 
docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych 
oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
 
Przygotowanie podłoża 
 
 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia 
ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego 
podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych 
(jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-
15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże 
chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, 
należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach 
elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 
dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie 
styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować 
preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 
przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe 
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.  
 
UWAGI  

 
 W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz 

słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym 
strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 
Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy 
podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i 
brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, 
z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie.  

 
 Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur 
spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do 
przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie 
wód opadowych z dachu budynku.  
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Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego  
 
 Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić 
na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i 
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i 
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników.  
 
Sposób przygotowania zapraw klejących 
 
 Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną 
ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody 
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy 
przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem 
koszykowym. 
 
 
UWAGI 

 Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie 
przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego 
opakowania zaprawy.  

 Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną.  
 Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, 

według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 
 

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
 
 Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą 
„pasmowo-punktową”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej 
powierzchni „plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza 
krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 
8-10 „placków” zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 
40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po 
nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 
dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również 
korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, 
należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i 
powtórzyć operację klejenia płyty. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
 
UWAGI  
 Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest 

rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci „placków”. Błąd ten 
powoduje, że przewieszony poza „placek” fragment płyty ugina się nawet pod małym 
naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia 
skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić do powstania pęknięć na 
styku płyt materiału termoizolacyjnego.  

 Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje 
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z 
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przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje 
miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ 
dociepleniowy.  

 Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 
ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą 
przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, 
przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i 
wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin 
(większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości 
warstwy termoizolacyjnej. 

 
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
  
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem 
plastikowym dł. 16 cm i śr.  10 mm. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero 
po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy 
zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 
optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem 
warstwy termoizolacji. 

 
UWAGI 
 
 Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne 

zagłębienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, 
osłabienia nośności i wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie 
łącznika sprawia, że nie przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim 
wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany. 

 
Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych  
 
 Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. 
Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do 
podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem 
ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej 
elewacji.  
 
 
Wskazówki wykonawcze 
  

 Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej 
warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego 
powierzchni.  

 Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył.  
 Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 

termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w 
miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 
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UWAGA 
 
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż 
może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 
konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie 
powierzchni styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem 
ściernym. 
 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
 
Wskazówki ogólne 
 
 Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 
termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy 
rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
 
Wskazówki wykonawcze 
 

 Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na 
powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

 Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i 
bezpośrednio po nich. 

 Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu związania. 

 Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 

 Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. 

 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
 
 Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą 
zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię 
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, 
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy 
można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub 
poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku pozostawienia nierówności na 
wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej 
(o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. 
Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
 
UWAGA! 
 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 
termoizolacyjnych zaprawą klejącą. 
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Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami 
siatki o wymiarach 20x35cm.  
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych 
ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są 
narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian 
parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie 
warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki 
należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie.  
 
UWAGI 
 Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania 

warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej 
warstwy. 

 Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania 
nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji (przez 
przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji). 

 Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej 
warstwy tynku. 

 Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach 
otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na 
przedłużeniu przekątnych tych otworów. 

 
POŁĄCZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI 
ELEMENTAMI BUDYNKU 
 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 
dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na 
przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie 
naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 
pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys 
i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 
 
WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ  
 
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego  
 
 Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej 
związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać 
do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach 
optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku silikatowego. 
 
UWAGA 
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża 
oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz 
wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza 
zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu 
zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam.  
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Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 
 
 Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać 
przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub 
wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. 
 
Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 
 

 Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym. 
 Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 
 Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 
 Krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 
 Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
 Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od 

nieotynkowanej i wykonywania łączeń. 
 
UWAGA 
Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów. 
Sposób przygotowania silikonowej wyprawy tynkarskiej  
 
 Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać 
mieszarką/ wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na 
możliwość napowietrzenia masy.  
 
TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA SILIKONOWEJ STRUKTURALNEJ 
   WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
 
 Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 
podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali 
nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał można 
ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnię 
warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z 
lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej. 
 
UWAGA 
 Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają 
 wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy tynkarskiej. 
 W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na 
 bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. 
 
Wskazówki wykonawcze: 
 

 Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu 
dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 

 Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej 
pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej 
wilgotności powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu 
wiązania tynku. 
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 Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki 
powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz 
uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie 
tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do 
nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

 Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego 
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej 
+5°C. 

 Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, 
zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu 
zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 

 Należy odpowiednio dopasować swoje możliwości wykonawcze do powierzchni 
przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorąc pod uwagę ilość 
pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i 
panujące warunki atmosferyczne). 

 Ze względu na złożony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca się 
jednorazowego wykonywania pasm o szerokości większej niż 1 m. Zużycie tynku 
mozaikowego zależy od grubości kruszywa. Po nałożeniu na podłoże „świeży” 
tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C. 

 Podczas prowadzenia robót tynkarskich zaleca się zabezpieczenie rusztowań 
siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących 
czynników zewnętrznych. 

 
UWAGA! 
 Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają 
 wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 
 Na nowo wykonanych podłożach(takich jak: beton, tynki cementowe i  cementowo 
 wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie masy  akrylowej
 po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża. 
 
5.6. Izolacja termiczna stropu płytami styropianowymi pokrytymi papą 
 
Prace przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do ocieplania należy usunąć nieczystości, obróbki blacharskie 
ogniomurów i pasy podrynnowe. Istniejące pęcherze na pokryciu z papy należy przeciąć i 
podkleić masą asfaltową. 
 
 Na przygotowane podłoże nałożyć do czoła płyty styropianowe typu EPS 100  
oklejone papą, w taki sposób, aby pasy papy nakładały się na sąsiednią płytę, następnie 
przymocować do stropu za kleju pęczniejącego przeznaczonego do tego typu systemów i 
dodatkowo za pomocą łączników (dybli) .  
 
Wykonanie pokrycia dachowego  
 
Sprzęt i narzędzia 
 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
 palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
 mały palnik do obróbek dekarskich, 
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 palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyskowy, z wężem (w przypadku 
zgrzewania dużych powierzchni), 

 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
 szpachelka, 
 nóż do cięcia papy, 
 wałek dociskowy z silikonową rolką, 
 przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 
 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w 
tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap 
zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca 
gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w 
środki przeciw oparzeniom. 
 
Podstawowe zasady wykonawcze 
 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba 
zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować 
o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych). 
2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 
 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
 +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. 
4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną 
dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny 
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej 
nie powinno być mniejsze, niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć 
większe spadki. 
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7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, 
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 
należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 podłużny 8 cm, 
 poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 
niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną 
uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach 
na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. 
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej 
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na 
wysokości. 
 
5.7. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubości od 
0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od -15°C.  
  
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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Rynny z blachy stalowej powlekanej 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 niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych- 
 
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
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. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz 
wytycznych producenta. 
 
Sprawdzaniu podlega m.in.: 
 
 Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
 Sprawdza się przez porównanie wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową 
 oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz 
 konieczne próby. 

 
 Materiały 
 Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
 budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
 technicznej. 

 
 Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji 
 Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak 
 pionowości, odchylenia płaszczyzn, brak wypełnienia przestrzeni materiałami 
 izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach, nieprawidłowości stosowania łączników, brak 
 wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa itp. 
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Kontrola jakości styropianu 
 
 Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normowymi 
określonymi w PN-B-20130. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 
wymaganiom: 
- długość do 5000mm – dopuszczalna odchyłka długości  0,3 % 
- szerokość do 1500mm – dopuszczalna odchyłka szerokości  0,3 % 
- grubość od 10mm do 1000mm, co 5mm – dopuszczalne odchyłki grubości: 
 

-  0,5 mm – dla płyt o grubości od 10 mm do 15 mm, 
-  1,0 mm – w przypadku płyt o grubości 20 mm do 100 mm, 
- 1,5 mm – dla płyt wodoodpornych grubości od 15 mm do 1000 mm; 

 
Dopuszczalne odchyłki płyt styropianu wodoodpornego podano we wcześniejszych akapitach 
niniejszego opracowania. 
 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących 
wymiarach: 
- głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5 mm, 
- łączna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1m2 płyty, 
- powierzchnia największej dopuszczalnej wady: 10 cm2; 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, powłoki malarskie, złącza 
ulegające zakryciu itd. 

2. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac). 
3. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

 Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. 
  
 Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu 
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kana-
lizacyjnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie 
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i 
pomiarów. 
 
Podstawą płatności za wykonanie roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca 
z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 
przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez inspektora nadzoru. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-23116:1997   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – filce maty 
     i płyty z wełny mineralnej. 
PN-B-20130:1999   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty   
     styropianowe (PS-E). 
PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór  
     cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda  
     obliczenia. 
PN-B-02025:2001   Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
     ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
     zbiorowego. 
PN-82/B-02402   Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
     w budynkach. 
PN-82/PN-02403   Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN 12086:2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
     Określenie właściwości przy przenikaniu pary wodnej. 
EN ISO 10077-1:2000  Wersja polska. Właściwości cieplne okien drzwi żaluzji 
     – obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda 
     uproszczona. 
Instrukcja ITB nr 321   Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji 
     termicznej w budownictwie. 
PN-88/B-10085/Az3:2001  Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i  
     badania. 
PN-67/B-10086   Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania 
     i badania techniczne. 
PN-B-10201:1998   Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe  
     wewnętrzne. 
PN-B-10221:1998   Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne 
PN-B-10222:1998   Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do 
     piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – tekst jednolity, DZ.U 
nr75/2002. poz. 690”. 
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ST- 2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST  

 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku Zespołu Szkolnego w Widzowie przy ul. Żwirki i Wigury 5. 
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania: 
 
 Demontaż istniejącej instalacji, 
 Montaż rurociągów stalowych zaciskowych, 
 Montaż grzejników panelowych oraz armatury odcinającej i regulacyjnej. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami dla wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Uwaga: 
 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej 
części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 
 Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy 
ostatecznie przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów 
wymagać parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej 
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lub dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 
zastosowanych urządzeń obejmującą: 
 
Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 
 Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

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

 Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

 Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do robót montażowych 
 
 Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej 
jakości montażu urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny 
z wymaganiami producenta elementów kotłowni. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.  
 
4.2. Transport rur 
  
 Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, 
zabezpieczając je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do samochodu 
ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
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Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
 
4.3. Transport urządzeń i armatury 
 
 Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi o ile to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych. Urządzenia i armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Instrukcja montaż połączeń rur ze stali węglowej 
 
Trasowanie rury 
Trasowanie rur, czyli oznaczenie miejsca cięcia rur wykonuje się stosując składany przymiar 
liniowy (tzw. metrówkę). Znakowanie na rurze wykonywać ołówkiem lub markerem. 
Niedopuszczalne jest znakowanie przez wykonywanie rys lub nacięć na powierzchni 
rury. 
 
Cięcie rury 
Cięcie rury wykonujemy specjalnymi nożycami prostopadle do osi rury. Aby uniknąć 
zgniecenia rury wykonuje się płytkie nacięcie rury na około połowie obwodu, a następnie 
obcina rurę do końca. Operowanie nożycami wymaga pewnej wprawy. 
 
Przygotowanie końcówki rury  
Dla przygotowania końcówki rury stosuje się kalibratory lub rozwiertaki. Przy pomocy tych 
narzędzi kalibruje się wewnętrzną średnicę rury. 
 
Użycie kalibratora 
Aby przygotować koniec rury do zamontowania złącza należy wykonać operację 
kalibrowania wewnętrznej średnicy rury i fazowanie. 
Kalibrator ma specjalnie ukształtowaną baryłkowo walcową część roboczą dla średnic rur < 
32 (lub walcową dla średnic ≥ 32). Część ta zakończona jest frezem do wykonania fazki. 
Obracając kalibrator zgodnie z ruchem wskazówek zegara wsuwamy go do rury i fazujemy jej 
wewnętrzną ścianę na głębokość 1 mm. W tak przygotowanej końcówce rury możemy 
osadzić złączkę. 
 
Montaż złączki zaciskowej  
 
Osadzenie korpusu złączki w rurze 
Na przygotowanym końcu rury oznacza się głębokość wprowadzenia złączki, która wynosi 
dla średnic 3/8", 1/2", 3/4" - 10 mm, a dla średnicy 1" - 14 mm. Ma to na celu kontrolę 
głębokości osadzenia korpusu złączki w rurze. Na rurę nakłada się nakrętkę a następnie 
osadza się korpus złączki. 
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Osadzenie złączki przy wewnętrznej średnicy rury 10 i 12 mm nie wymaga dużej siły i daje 
się wykonać ręcznie. Przy większych średnicach należy użyć większej siły i można posłużyć 
się młotkiem gumowym lub drewnianym. Dla ułatwienia montażu złączkę i rurę zwilża się 
wodą lub wodą z mydłem. Niedopuszczalne jest stosowanie do zwilżania smarów, olejów itp. 
Należy zwrócić uwagę na wsunięcie korpusu złączki na pełną głębokość, co można 
kontrolować przez obserwację położenia złączki względem znaku na rurze. Istotne jest 
również dobre wprowadzenie uszczelek typu o-ring. Pierwszą z uszczelek można kontrolować 
wizualnie, natomiast złe ułożenie drugiej uszczelki można poznać po objawach takich jak 
zwiększony opór w trakcie osadzania złączki, lub niemożność dosunięcia korpusu złączki do 
znaku na rurze. 
 
Połączenie złączki z kształtką 
Po ustawieniu współosiowo rury i kształtki nakręca się nakrętkę „do oporu” z pewną siłą tak, 
aby spowodować zagniecenie tulei złączki na zewnętrznej warstwie rury. Takie połączenie 
nie wymaga uszczelnienia w postaci taśmy teflonowej czy włókna konopnego i można je 
wielokrotnie odkręcać i zakręcać, z tym, że rura wraz z korpusem złączki tworzy trwałe 
połączenie. W przypadku stwierdzenia przecieku w miejscu połączenia rury z korpusem, 
należy go wyciąć i zastąpić innym, gdyż po zagnieceniu korpus złączki jest nierozbieralny. 
Przy montażu instalacji należy zwrócić uwagę na odpowiednią kompensację wydłużeń 
termicznych, aby ewentualne przemieszczenia nie powodowały powstawania nadmiernych sił 
wyrywających rurę ze złącza. 
 
Wykonanie złącza zaprasowywanego 
 
Trasowanie, cięcie oraz gięcie rury odbywa się tak samo jak dla złączek zaciskowych. 
 
Osadzenie korpusu złączki w rurze 
 
Głębokość osadzenia złączki w rurze wynosi dla średnic 16 i 20 mm - 19,5 mm, dla średnicy 
25 - 24,5 mm, dla średnicy 32 - 31 mm, dla średnic 40 i 50 mm - 40 mm, dla średnicy 63 - 62 
mm. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do zwilżania smarów, olejów itp.  
 
Zaprasowywanie złączki 
 
Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy szczęki, a szczególnie ich części robocze nie są 
uszkodzone. Szczęki uszkodzone lub zużyte nie mogą być używane do dalszej pracy. 
 
5.3. Montaż grzejników 
 
 Sposób montażu grzejników wykonać zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn. 
05.10.1992 r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta. 
Podłączenie grzejników zasilanych od dołu wykonać za pomocą armatury podłączeniowej 
umożliwiającej regulację lub odcięcie przepływu przez grzejnik oraz jego napełnienie lub 
opróżnienie. Dopuszcza się zastosowanie innych typów zaworów termostatycznych przy 
zachowaniu charakterystyk przepływu. 
 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany. 
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Odstęp dowolnego grzejnika od ściany bocznej we wnęce, od strony gałązki przyłącznej, nie 
może być mniejszy niż 25 cm. 
Grzejniki płytowe należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany dwoma 
uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika, zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 
przez producenta, w sposób zapewniający stałość położenia i odstępu między płytami. 
Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do 
powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. 
W najwyższych punktach poziomej instalacji rozprowadzającej oraz na zakończeniach 
pionów należy zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Grzejniki 
wyposażone są seryjnie w ręczne odpowietrzniki. 
 
Armatura i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. należy dokonać ewentualnej korekty w 
nastawach dla zaworów termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych. 
 
5.4. Izolacje rurociągów  
  
 Rurociągi wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować otulinami 
z pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 
W/m2K oraz o własnościach niepalnych słabo rozprzestrzeniających dym i 
nierozprzestrzeniających ognia. Minimalna grubość izolacji dla średnic - 20 mm 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Kontrola, jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, warunkami określonymi 
w obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych elementów 
instalacji. 
 
Kontrola jakości robót polega na ocenie zgodności uzyskanych parametrów z powyższymi 
warunkami 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości instalacji wewnętrznych oraz 
kompletności wyposażenia towarzyszącego. 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje dla instalacji c.o.: 
 
 Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną próby 

szczelności, badania hydrauliczne oraz płukanie sieci. 
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8.1. Kontrola techniczna obejmuje: 
 
 Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy sieci cieplnej, 
 Sprawdzenie zgodności ułożonej sieci cieplnej z projektem, 
 Sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
 Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrolę wykonania robót spawalniczych, 
 Kontrolę wykonania badań ochrony korozyjnej, 
 Kontrolę wykonania badań izolacji cieplnej, 
 Sprawdzenie szczelności sieci, 
 Sprawdzenie rysunków powykonawczych, przedłożonych przez wykonawcę, 
 Sprawdzenie usunięcia wszystkich wykrytych wad. 

 
8.2.W czasie kontroli należy: 
 
 Sprawdzić prawidłowość wykonanych podpór stałych rurociągów, a w szczególności 

czy ograniczniki podpór odpowiednio uniemożliwiają osiowe przesuwanie się 
rurociągu (dopuszczalne luzy nie powinny przekraczać 5 mm) i czy ich 
rozmieszczenie jest zgodne z projektem, 

 Sprawdzić podpory przesuwne, a w szczególności: 
 - rozmieszczenie i wzajemne położenie podpór ruchomych, 
 - rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych, 
 Możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 

cieplnych, 
 Sprawdzić naciąg wstępny wydłużek oraz ich rozmieszczenie. 

 
8.3. Próba szczelności  
 
 Próbę szczelności należy przeprowadzić po zmontowaniu, ułożeniu na podporach 
ruchomych, rozciągnięciu wydłużek i po zamocowaniu punktów stałych na zimno na 
ciśnienie próbne wg dokumentacji technicznej. 
Próbę szczelności należy wykonywać w temperaturze wyższej od 0°C. 
 W przypadku długiego okresu usuwania wykrytych wad podczas próby należy spuścić 
wodę z rurociągu i sprawdzić czy woda nie została w poszczególnych częściach rurociągu, po 
czym należy przystąpić do usuwania wad wykrytych w czasie próby. 
Wyniki prób hydraulicznych sieci cieplnych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego 
czasu prób (45 min do 1 godz. dla każdego odcinka) nie stwierdzono spadku ciśnienia na 
manometrze, a szwy spawane i połączenia kołnierzowe nie wykazują przecieku wody i 
pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne, nie powinno ulegać zmianom 
wynosi 15 min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną należy uwzględnić spadek 
ciśnienia, spowodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie 
próby. 
 Po upływie czasu niezbędnego do wykonania próby, ciśnienie należy obniżyć do 
ciśnienia roboczego i sprawdzić połączenia spawane przez ostukiwanie ich młotkiem o masie 
nie większej niż 1,5 kg z rękojeścią nie dłuższą niż 500 mm. Uderzać należy przy tym nie po 
samym szwie, lecz po rurze w jego pobliżu. 
 
 W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń zabrania się 
ich naprawy przez zaklepanie doszczelniające, wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, 
oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po 
czym sieć należy przepłukać wodą. 
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Po pozytywnych wynikach próby hydraulicznej należy, przed przekazaniem do eksploatacji, 
przeprowadzić płukanie. Sposób płukania powinien być określony w dokumentacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9 
 
 Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie 
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 
wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 
sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-82/B-2020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 
PN-72/B-01421   Ciepłownictwo. Nazwy i określenia. 
 
PN-72/B-0143C   Centralne ogrzewanie. Urządzenia wewnętrzne Podział, nazwy i  
    określenia. 
 
PN-82/B-02402   Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w  
    budynkach PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe  
    zewnętrzne. 
  
PN-70/B-02410   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń  
    ogrzewań wodnych. Podział, nazwy i określenia. 
  
PN-77/B-02413   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń  
    ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
  
PN-70/B-02415   Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych systemu  
    zamkniętego z własnym źródłem ciepła. Wymagania i badania. 
 
 PN-79/B-02420   Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urządzeń centralnych ogrzewań  
    wodnych. Wymagania. 
  
PN-85/B-02421   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  
    armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
 
AT/98-01-0466-03   Rury wielowarstwowe Multilayer Pipes KISAN-SKS Kańczuga, 
 
AT/99-02-0775-02   Złączki zaciskowe i zaprasowywanych oraz kształtki do rur 
    wielowarstwowych „Multilayer Pipes KISAN-SKS Kańczuga”, 
 
AT/2004-02-1444   Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych 
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ST- 4 KOLEKTORY SŁONECZNE  
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji kolektorów słonecznych w 
budynku Zespołu Szkolnego w Miejscowości Widzów przy ul. Żwirki i Wigury 16. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, w celu wyeliminowania 
kosztownego podgrzewania wody użytkowej za pomocą elektrycznych podgrzewaczy 
pojemnościowych. 

Instalacja kolektorów zapewni dostarczenie ciepłej wody do urządzeń sanitarnych w 
sanitariatach za pomocą podgrzewacza ciepłej wody. Wężownica będzie współpracowała z 
baterią 6-ciu kolektorów słonecznych zlokalizowanych na południowej połaci dachu.  
Instalację solarną należy wykonać z rur miedzianych 2x22mm łączonych za pomocą 
lutowania kapilarnego. Zaleca się zastosowanie rur miedzianych miękkich – celem 
wyeliminowana nadmiernej ilości połączeń. Rury prowadzić w otulinie kauczukowej 
22/19mm.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego i 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyty 4,6,7, i 8, w przypadku działań nie 
określonych w projekcie technicznym. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych węzła 
cieplnego, projektowanych instalacji i sieci, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia jakości 
eksploatacyjnej. 
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2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
 

Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy) kolektorów słonecznych pomiędzy 
wymiennikiem ciepła a kolektorami na dachu budynku należy wykonać z miedzi (EN 1057) z 
łączeniem przy użyciu właściwych metod lutowania, dla obiegu z mieszankami 
antyzamarzaniowymi na bazie glikolu. Przewody zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji 
wykonać stalowych ocynkowanych. 
 
2.2. Zespół pompowo - sterowniczy 
 

Zespół pompowo - sterowniczy przeznaczony jest do współpracy z kolektorami 
słonecznymi w instalacjach o wymaganym przepływie nośnika ciepła do 12 l/minutę. 
Zespół jest kompaktem w obudowie, w skład, którego wchodzą urządzenia niezbędne do 
prawidłowego działania instalacji słonecznej. 
 
2.3. Armatura 
 

Na przewodach obiegu glikolowego zastosować armaturę odporną na zastosowany 
środek antyzamrożeniowy, o parametrach maksymalnych =>PN6 i 150oC. Po stronie wody 
ogrzewanej zastosować armaturę =>PN6 i 100oC gwintowana lub kołnierzową. 
 
2.4. Kolektory słoneczne 
 

Zastosować kolektory słoneczne płaskie o parametrach eksploatacyjnych 
udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezależne od producenta, polskie lub 
zagraniczne instytucje badawcze. 
 
2.5. Zasobniki ciepła 
 

Należy zastosować zbiornik o pojemności zgodnej z dokumentacją projektową - z 
wewnętrzną okładziną odporną na kontakt z wodą o temperaturze do 90oC .  
 
2.6. Pompy 
 

W obiegu glikolowym zastosować pompy obiegowe bezdławnicowe, napięcie 
znamionowe ~230V. W układzie uzupełniania obiegu glikolowego zastosować ręczną pompę 
uzupełniającą. 
 
2.7. Urządzenia zabezpieczające instalacje przed wzrostem ciśnienia 
 

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej 
zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 
bar. 
W obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować przeponowe naczynia 
wzbiorcze na maksymalne ciśnienie =>6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego; 
 
2.8. Izolacja termiczna 
 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z 
wełny mineralnej zgodnie z projektem technicznym. 
Do izolacji zasobnika zastosować oryginalne otuliny dostarczane przez producentów. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Zbiorniki: zasobnik oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny być transportowane w 
oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przemieszczaniem się aby nie uszkodzić wewnętrznych powłok antykorozyjnych. 
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 
 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Montaż rurociągów i podstawowych urządzeń 
 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – 
zeszyt 6,7,8. 
Podstawowe urządzenia powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja techniczną. 
Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego dopuszcza się korektę rozmieszczenia 
zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją, zawartością, likwidacją kolizji 
rurociągów. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta. 
Urządzenia instalacji powinny być ustawione w pomieszczeniu w położeniu wymaganym 
przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 
Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z 
uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować na konstrukcjach 
wsporczych. 
Wszystkie podstawowe urządzenia węzła powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez 
konieczności demontażu innych urządzeń. 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. 
Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z 
przedmiotową normą PN-B-69012. 
Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych 
kołnierzy wg PN-ISO 7005-1i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa 
ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. 
Rurociągi miedziane obiegu glikolowego należy łączyć przy pomocy lutowania twardego. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal, Przepusty instalacyjne w ścianach nośnych 
powinny mieć klasę odporności ogniowej EI120 a w stropach EI60. Przepusty prze ścianę 
kotłowni powinny mieć klasę odporności EI60. 
 
5.2. Montaż kolektorów słonecznych 
 

Uchwyty kolektorowe z zestawu przystosowane są konstrukcyjnie do zamontowania 
kolektorów na połaci dachowej. Do zabudowy kolektorów należy wybrać południową stronę 
budynku, zapewniającą optymalne warunki odbioru energii słonecznej. 
Każdy kolektor spoczywa na własnym stelażu utworzonym z elementów wymienionych w 
zestawieniu.  
 
5.3. Napełnienie i uruchomienie instalacji 
 

Instalacje napełnić wodnym roztworem glikolu propylenowego o temp. zamarzania 
nie wyższej niż  -25 ºC.  
Do napełniania instalacji przystępujemy, gdy zakończony został montaż  wszystkich 
podzespołów instalacji i po sprawdzeniu szczelności połączeń lutowanych oraz skręcanych 
całego obiegu hydraulicznego instalacji. 
 
 
 



 Specyfikacja Techniczna ST-3 „Kolektory słoneczne” 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Widzowie przy ulicy Żwirki i Wigury 16 
 
 

 

47

Kolejne czynności 
 
1. Pompę ręczną lub mechaniczną do napełnienia instalacji połączyć z zaworem spustowym, 
który powinien się znajdować w najniższym punkcie obiegu nośnika ciepła (przy dolnym 
króćcu wężownicy w podgrzewaczu wody). 
2. Otworzyć zawór odpowietrzający znajdujący się w najwyższym punkcie instalacji (przy 
kolektorach słonecznych). 
3. Napełniać instalacje przy użyciu pompy aż  do momentu wypływu nośnika ciepła z zaworu 
odpowietrzającego przy kolektorach. 
4. Zamknąć zawór odpowietrzający przy kolektorach i podnieść ciśnienie do wymaganego 
nadciśnienia 2,5 bar wskazanego przez manometr gdy wysokość instalacji nie przekracza 10 
metrów. 
5. Załączyć pompę obiegową.  
6. Wyregulować wymagany przepływ nośnika ciepła przez kolektory słoneczne.  
7. Odpowietrzyć instalacje. 
Czynności te powtarzać do zupełnego usunięcia powietrza z instalacji. 
 
5.5. Montaż armatury i urządzeń kontrolno pomiarowych 
 

Montaż licznika ciepła oraz wodomierzy powinien być zgodny z warunkami montażu 
określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi 
wymaga miejsce i sposób montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie 
odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem 
pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów  
 

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności rury stalowe czarne i 
konstrukcje wsporcze oczyścić do drugiego stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A a 
następnie pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodpornego i dwa razy farbą 
poliwinylową termoodporną. 
 
5.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Przewody na dachu zaizolować wełną szklaną lub mineralną w płaszczu blaszanym. 
Przewody prowadzone w budynku poza pomieszczeniem kotłowni należy obudować płytami 
gipsowo-kartonowymi i pomalować w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem. 
Przewody stalowe, ocynkowane, prowadzone naściennie, w pomieszczeniach kotłowni i stacji 
wymienników, zaizolować pianka PE z foli PVC, przewody miedziane w budynku izolować 
wełną szklaną lub mineralną. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
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poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków warstwy dolnej. 
Wymienniki ciepła oraz zasobnik ciepła powinny być zaizolowane oryginalnymi otulinami 
dostarczonymi przez producentów urządzeń. 
 
5.8. Oznaczanie 
 

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić 
kierunki obiegów i oznaczyć osobna kolorystyka obiegi glikolowy i obieg ogrzewanej wody 
wodociągowej. Oznaczenia uwzględnić w instrukcji obsługi węzła ciepłowniczego. 
Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, armaturze i urządzeniach. W węźle 
cieplnym należy umiejscowić w widocznym miejscu schemat technologiczny, 
projektowanego układu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych, 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 4, 6, 7, 8. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu węzła cieplnego należy dokonać zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i 
odbioru węzłów ciepłowniczych” oraz normą PN-B-02423:1999. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
• ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie); 
• montaż wsporników pod stelaże kolektorów słonecznych na dachu; 
 
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót dotyczy to przewodów instalacji przeznaczonych do zabudowy płytami g-k oraz sieci 
zewnętrznych. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi 
wymaganiami. 
 
Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych należy spisać protokoły stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania 

robót; 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów). 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych; 
• protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek; 
• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia); 
• protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
• elementy liniowe w mb; 
• elementy powierzchniowe w m2; 
•  inne w sztukach; 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 4 "Warunki techniczne 

wykonania, i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych". 
• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 
• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 
• Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 8 “Warunki techniczne 

wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych.” 
• Warunki wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1996. 
•  "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montaSowych" Cz .1 t I. 
• Warunki techniczne Dozoru Technicznego. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 z 2003r. poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 
884 z późniejszymi zmianami). 

• PN-99/B- 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• Rury z usieciowanego polietylenu wg DIN 16892 wymagania jakościowe ogólne 

badania/16893 wymiary. 
• PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
• PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
• PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana 

AZ1). 
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
• PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
• PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
• PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
• PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
 
 


