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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
451-1 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z termomodernizacją budynku apteki 
Szpitala w Szczecinku. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona według wzoru:   Is = ρd/ρds,  gdzie: 
ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [mg/m3], 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik równoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru:  U= d60/d10,  gdzie: 
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
1.4. Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości do 20 cm, 
• wykonanie wykopów ścian fundamentowych, 
• wywóz urobku na odkład, 
• zabezpieczenie wykopu, 
• zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 
• zasypanie wykopów. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umoŜliwiających i 
mających na celu wykonanie wykopów przy wykonywaniu ocieplenia ścian 
fundamentowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. Wykopów nie naleŜy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte 
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grunty naleŜy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 

wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te naleŜy oszacować na 
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania wykopów – materiały nie występują 
2.2. Grunt do zasypywania wykopów 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w 
czasie odspajania oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na konstrukcje budynku przy 
wykonywaniu wykopu wąskoprzestrzennego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

• sprzętu ręcznego: łopaty, kilofy itp. 
Przy wykopach w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wykopy naleŜy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności, aby nie naruszyć konstrukcji obiektu. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają 
Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności 

pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłoŜu, naleŜy bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo 
naleŜy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń 
podziemnych i w miarę moŜliwości określić ich rzeczywiste połoŜenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a faktycznym połoŜeniem urządzeń, 

naleŜy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. 
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Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyraŜeniu 

zgody przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę, jeŜeli zaŜąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia 

prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 
zachowanie jego parametrów technicznych. 
5.2. Wykonanie wykopu  
Kontury robót ziemnych naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/– 10 
cm. 
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 
cm i – 3cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/– 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
Wykopy będą wykonywane mechanicznie, a takŜe przy uŜyciu narzędzi ręcznych. 
NaleŜy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 

wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. 
5.3. Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być 
uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 

Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania ścian. Nadmiar ziemi 
niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez 
InŜyniera składowisko. 
5.4. Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

• przy zagęszczaniu ręcznym - 20cm, 
• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm, 
• przy stosowaniu cięŜkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60cm. 

5.5. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
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Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. JeŜeli grunty 
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów naleŜy je dogęścić do ww. wartości Is. JeŜeli 
wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyŜej nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntów podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

MoŜliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
InŜynierowi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne naleŜy wykonać 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 
robót. 
Dokładność robót: 

• odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 

nie powinny być większe od 5 cm, 
• pochylenie skarp wykopów nie powinno się róŜnić od projektowanych pochyleń 

więcej niŜ 10%, 
• powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10cm. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy 

wpisywać do: 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• dziennika budowy. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 
czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 

• wymiary wykopów, 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 

korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniŜej jego korony, a w dolnych 
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia 
gruntu w tych warstwach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową prac związanych z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej jest [m²], prac 
związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m³]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkt 7. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 
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przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena l metra sześciennego [m³] wykonania wykopów obejmuje: 

• wszelkie prace pomiarowe, 
• odspojenie gruntu, 
• załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
• profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

• plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
• koszty związane ze wzmocnieniem podłoŜa w przypadku braku moŜliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia, 
• wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okaŜą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

Cena l metra sześciennego [m³] wykonania podkładów obejmuje: 
• wszelkie prace pomiarowe, 
• dostarczenie materiału, 
• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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451. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
451-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku apteki Szpitala w 
Szczecinku. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaŜ elementów 
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
odpady - kaŜda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 

magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-demontaŜem części stolarki drzwiowej i okiennej,  
-demontaŜem parapetów okiennych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Brak. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych 
Do wykonania robót naleŜy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

• rusztowanie warszawskie, 

• drobne narzędzia budowlane takie jak młotki, przecinaki, kilofy, 
• narzędzia mechaniczne takie jak młoty udarowe elektryczne, wiertarki, szlifierki 

elektryczne do cięcia betonu i stali, 
• wózki i taczki, 
• wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
4.2. Transport odpadów 
Odpady z pomieszczeń naleŜy wywozić za pomocą taczek. 
Wykonawca wskaŜe i zorganizuje we własnym zakresie transport samochodowy odpadów z 
terenu budowy w odpowiednio do tego celu przystosowane miejsce, z zachowaniem 

wszelkich wymogów bezpieczeństwa. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku naleŜy w pierwszej kolejności 
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno 
polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz 
umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o groŜącym 

niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych. 
5.3 Roboty wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montaŜowa. KaŜdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy naleŜy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 
wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 

rozbiórkowych i wyburzeniowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba 
ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
Rozbiórkę elementów w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów naleŜy prowadzić ręcznie. 
Wymaga to  zachowania szczególnych środków ostroŜności przy prowadzonych pracach, 

aby nie narazić na uszkodzenie konstrukcji muru, który nie będzie podlegał rozbiórce. NaleŜy 
skuwać, kruszyć kolejne elementy konstrukcji. Na całość prac składać się będą: 
DemontaŜ części stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów okiennych 
Zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeŜnice. DemontaŜ istniejącej stolarki 
naleŜy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. Po 
usunięciu drzwi i/lub okien naleŜy dokładnie oczyścić ościeŜa i uzupełnić ewentualne ubytki i 

nierówności.  
Rozbiórka balkonów w budynku internatu 
NaleŜy skuwać i kruszyć płyty balkonowe za pomocą maszyn demolujących wyposaŜonych 
w młoty wyburzeniowe lub noŜyce do cięcia Ŝelbetu. Pręty zbrojeniowe naleŜy wycinać 
noŜycami, przecinakami. Rozbiórkę balkonów naleŜy wykonywać z zachowanie szczególnej 
ostroŜności, aby nie uszkodzić konstrukcji nośnej istniejącego budynku internatu oraz 

odpowiednio zabezpieczyć teren przed ryzykiem upadku elementów z wysokości. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST.  
6.2. Zakres kontroli jakości 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów, ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. 
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji. 
Z utylizacji odpadów naleŜy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami 

ustawy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.6.1. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 

- wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
W wyniku odbioru naleŜy: 

• sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
• protokół odbioru robót zanikających 
• dokonać wpisu do dziennika budowy 

JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST pkt 8 „Wymagania ogólne”. 
Cena obejmuje: wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych, zapewnienie na placu budowy 

warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony środowiska oraz 
uporządkowanie terenu budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu 
Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku 

Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych. 
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452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 
452-2 HYDROIZOLACJE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych związanych z  
termomodernizacją budynku apteki Szpitala w Szczecinku. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych, pionowych 

i poziomych obiektu, przy uŜyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Warstwa gruntująca 
Np. asfaltowo-Ŝywiczny roztwór gruntujący  
Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niŜ 41,5ºC 

Czas schnięcia: nie dłuŜszy niŜ 12 h 
Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem lub natryskiem na suchą, oczyszczoną powierzchnię 
Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC 
Zgodność z normą: PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998 / Az1:2004 
ZuŜycie: nie mniej niŜ 0,3 l/m² 
Warstwa powłokowa 
Np. powłoka asfaltowo - polimerowo - Ŝywiczna na zimno  
Czas schnięcia: około 24 h 
Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niŜ 31ºC 
Spływność masy z papy w temperaturze 60 +/- 2ºC przy kącie nachylenia 45º w czasie 5h: nie 
spływa 

Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC 
ZuŜycie: nie mniej niŜ 0,7 l/m² 
Aplikacja: pędzel, powierzchnie pionowe i poziome, na zewnątrz 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonywanie robót izolacyjnych naleŜy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy uŜyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie moŜna przechowywać w 
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 

• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoŜa. NaleŜy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej naleŜy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów naleŜy potraktować ze szczególną pieczołowitością. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniŜające przyczepność części naleŜy usunąć z 
całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

Następnie, o ile to konieczne naleŜy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. PodłoŜe musi być nie zmroŜone, 
nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie naleŜy sfazować (zukosować) zaś naroŜa odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym naroŜem. Promień 

zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2cm. Wyoblenia moŜna wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoŜa. 
5.4. Izolacje z emulsji i mas 
Gruntowanie podłoŜa 
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Przed wykonaniem gruntowania naleŜy odpowiednio przygotować powierzchnię. PodłoŜe 

powinno być czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków 
itp. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. 
Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską lub 
pędzlem. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, dla 

łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uŜyciem wstawić opakowanie z 
produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 - 2 doby. 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Przed nałoŜeniem masy naleŜy odpowiednio przygotować powierzchnię. PodłoŜe powinno 
być czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp. PodłoŜe 
betonowe naleŜy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym. 

Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską. 
Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. 
W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uŜyciem 
wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia 
na 1-2 doby. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 

Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8.2. Odbiór podłoŜy 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. JeŜeli 
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 

• szczelność. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Płaci się za ustaloną ilość m² izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-
15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montaŜu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów. 
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452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 
452-2 IZOLACJE TERMICZNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji ciepłochronnych związanych z  termomodernizacją budynku 
apteki Szpitala w Szczecinku. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

 

 

 

 

 

 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne przegród 
zewnętrznych pionowych oraz wewnętrznych poziomych obiektu, związanych z wykonaniem: 

• izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i podziemnych 
• izolacji stropu nad poddaszem  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie: Norma PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie –Specyfikacja 
Styropian EPS 70 – izolacja ścian zewnętrznych 
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009  
Powierzchnie płyty: 0,5 m²  
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa  
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa 
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,031 W/mK  
Klasa reakcji na ogień: min. E (samogasnący) 
NaleŜy zastosować system zapewniający wykonanie ocieplenia budynku jako 
nierozprzestrzeniający ognia zarówno na działanie ognia od zewnątrz i od wewnątrz 
budynku; 
Styropian ekstrudowany XPS 300– izolacja ścian fundamentowych    
Gęstość: ≥ 30 kg/m³ Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,034 W/mK 
NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa  
Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% 
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Moduł elastyczności: 12 N/mm² 
Podciąganie kapilarne: 0 
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% 
Odporność na cykle zamraŜania i odmraŜania: FT2 
Klasa reakcji na ogień: E 
Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC 
Wełna mineralna – izolacja na stropie nad poddaszem 
Produkt zgodny z normą PN-EN 13162:20089 
Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany: λD=0,035W/mK 
Współczynnik przewodzenia ciepła obliczeniowy: λobl=0,035W/mK 
ObciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym: 0,35kN/m² 
Klasa reakcji na ogień: A1 – wyrób niepalny 
Łączniki do materiałów izolacyjnych 
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych do ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. 
Minimalna głębokość osadzenia łączników nie moŜe być mniejsza niŜ 50 mm. 
Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, uŜebrowanego korpusu wyposaŜonego 
w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. 
Średnica i długość łączników jest zaleŜna  od producenta wyrobu i musi być dobrana do 
łącznej grubości warstw docieplających. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych naleŜy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych naleŜy stosować materiały w stanie 
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację naleŜy chronić przed 
zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na 
materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemoŜliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie uŜytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź 
mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych ze sobą i podłoŜem moŜna stosować łączniki 
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleŜności od rodzaju podłoŜa. Składniki 
spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na 
podłoŜe. 
Przy stosowaniu materiałów wraŜliwych na działanie podwyŜszonej temperatury naleŜy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niŜszej temperaturze. 
5.3. MontaŜ płyt izolacyjnych na ścianach 
Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przygotowanie podłoŜa 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 

• powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału 
ocieplającego, 

• powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu, 

• pod względem przyczepności podłoŜa przez wykonanie próby przyklejenia 
ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoŜa z 
zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoŜa 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłoŜenia są równe, bądź 
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, moŜna zastosować 
metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką 
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 
powinien być rozłoŜony pasami wzdłuŜ krawędzi płyt. Klej uŜyty do tego typu klejenia 
powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie 
dociskania płyty do podłoŜa. 
Kotwienie ocieplenia 
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W zaleŜności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciąŜeń. Wszystkie stosowane metody 
kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy 
to, Ŝe jednostkowe obciąŜenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości 
obciąŜenia przypadającego na kaŜdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów 
ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montaŜu technologię wykonania 
robót. Wszystkie elementy stalowe słuŜące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne 
5.4. Wykonanie ocieplenia na stropie nad poddaszem  
Ocieplanie na stropie ostatniej kondygnacji naleŜy wykonywać na równej powierzchni w 
sposób ciągły bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jeŜeli technologia podana przez 
Producenta wymaga). Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny 
ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezaleŜnie od sposobu 
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
5.5. Ocieplanie mostków termicznych 
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
- styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz naroŜnikami budynków na 
styku ścian osłonowych i nośnych, 
- wieńce i nadproŜa, 
- stropy wystające poza obrys niŜszej kondygnacji, 
- połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 
konstrukcyjnymi i stropami, 
- przerwy dylatacyjne. 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z 
dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliŜeniu równy 
jak dla samej przegrody. 
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko 
wtedy, gdy jest to jedynie moŜliwe rozwiązanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na 
plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- napręŜenia ściskające płyt, 
- klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2]. 
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Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoŜy 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niŜ 2 mm 
- w liczbie nie większej niŜ 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niŜ 1,5 mm 
- ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
- nie więcej niŜ 4 mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niŜ 2 mm 
- ogółem nie większej niŜ 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami 
itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
- nie większa niŜ 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
- wykonanie izolacji termicznych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
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- likwidacje stanowiska roboczego, 
-utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie –Specyfikacja 
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
Instrukcje wybranych producentów. 
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452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 
452-5 ELEWACJA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji związanych z  
termomodernizacją Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym 

Sączu. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

 

 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyŜszej ST. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem tynków silikatowych 
- wykonaniem mozaikowych tynków Ŝywicznych  

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Tynk cienkowarstwowy silikatowy 
Do wykonania tynków zewnętrznych naleŜy zastosować gotowy tynk cienkowarstwowy 

silikatowy o fakturze baranek, ziarno 2mm. Tynk powinien posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 
Mozaikowy tynk Ŝywiczny 
Do wykonania tynków zewnętrznych przy ścianach fundamentowych naleŜy zastosować 
gotowy mozaikowy tynk Ŝywiczny, ziarno 1.5m. Tynk powinien posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 

Materiały uzupełniające 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: metalowe listwy cokołowe, klej do styropianu, 
siatka wzmacniająca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, metalowe naroŜniki 
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót elewacyjnych 
Do wykonania robót naleŜy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

- rusztowanie warszawskie, 
- wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
dociepleniowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
Materiały elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja 
winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

Po przywiezieniu tynku na budowę  powinien on być składowany  na drewnianych 
podkładach lub paletach w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Worki 
moŜna układać warstwami, jednak nie wyŜej niŜ 5. Przechowywanie worków z gotowym 
tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego 
zbrylenie, co uniemoŜliwi jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzić równieŜ naleŜy 
maksymalny termin  jego uŜycia i ściśle się do niego stosować. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.2. Wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych 
Po całkowitym zakończeniu mocowania płyt na styropian naleŜy nałoŜyć podkładową masę 
tynkarską, w której naleŜy zatopić siatkę wzmacniającą. Wszystkie naroŜniki, węgarki i 
nadproŜa naleŜy zabezpieczyć ochronnymi naroŜnikami metalowymi równieŜ wtopionymi w 
podkładową masę tynkarską. Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy nałoŜyć warstwę tynku 
akrylowego lub mozaikowego tynku Ŝywicznego. Wszelkie kleje i masy tynkarskie naleŜy 
przygotowywać zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producentów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 
wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały (jakość, zgodność z dokumentacją i ST). 
6.3. Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieŜąco kontroluje jakość prac – 
odchyłki i tolerancje. 
6.4. Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru winny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montaŜu, 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiaru robót jest 1m² wykonanej elewacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 dały wynik pozytywny. 
8.2. Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektową i SST, 

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) 
- prawidłowość montaŜu, 
W wyniku odbioru naleŜy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- protokół odbioru robót zanikających 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 

- sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” 

specyfikacji technicznej. 
Cena obejmuje: 
- Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
- wykonanie warstwy tynku, 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i 
ochrony środowiska 

- uporządkowania placu budowy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w 
tym w szczególności: 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
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453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
453-1 STOLARKA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki związanych z termomodernizacją budynku apteki Szpitala w 
Szczecinku. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
stolarka  – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 

płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w 

przebudowywanym obiekcie. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna 
- ślusarka drzwiowa PCW  

-ślusarka okienna PCW 
Szczegółowy opis poszczególnych typów drzwi, dodatkowego wyposaŜenia, przedstawiono 
na zestawieniu stolarki i na rysunkach szczegółowych.  
Parapety okienne 
We wszystkich oknach naleŜy zamontować nowe parapety z blachy powlekanej. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
MontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej naleŜy wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Stolarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do transportu 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych 

opakowaniach.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Zalecenia ogólne: 

- Wykonawca powinien dokonać montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie ze 
szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 
- Stolarkę naleŜy zamontować w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom naleŜyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 
- Przed dokonaniem zamówienia stolarki naleŜy sprawdzić rzeczywiste wymiary 

przygotowanych otworów. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeŜy, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeŜy 

naleŜy je naprawić i oczyścić. 
5.3. MontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej 
DemontaŜ istniejącej stolarki naleŜy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem 
osoby uprawnionej. Po usunięciu drzwi naleŜy dokładnie oczyścić ościeŜa i uzupełnić 
ewentualne ubytki i nierówności. Przed przystąpieniem do montaŜu nowej stolarki naleŜy 
sprawdzić czy wymiary otworów pasują do nowoprojektowanej stolarki. MontaŜ ościeŜnic 

rozpocząć od wstępnego unieruchomienia jej klinami, sprawdzić jej prawidłowe połoŜenia w 
dwóch płaszczyznach oraz równość przekątnych. Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić 
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
OścieŜnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozpręŜnymi ze stali nierdzewnej wg 
technologii producenta. Gdy drzwi znajdują się w swoim prawidłowym połoŜeniu 
zamocować kotew w murze. Zalecane jest stosowanie kołków rozporowych o średnicy min. 

8mm. W zaleŜności od rodzaju muru naleŜy stosować odpowiednie typy dybli uwzględniając 
zalecenia producentów. Szczeliny między stolarką a ścianą naleŜy uzupełnić pianką 
montaŜową. Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonać ostroŜnie, aby nie spowodować 
wykrzywienia ościeŜnic - puchnąca pianka musi mieć moŜliwość wydostania się ze szczeliny 
na zewnątrz. Po stęŜeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć noŜem. Szczelinę przykryć 
listwą. Schematy drzwi i okien oraz sposoby otwierania pokazano na osobnym rysunku. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeŜach: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa, 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1mb. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości i nie 

więcej niŜ 3mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone drzwi po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
5.3. MontaŜ parapetów 
Parapet musi mieć  moŜliwość termicznych przemieszczeń, dlatego na jego końcach  

naleŜy uwzględnić około 5mm przerwy dylatacyjnej. 
Parapet swym wygięciem od strony okna powinien być umieszczony pod progiem ościeŜnicy 
okna z PCW-u.                                                                                  
NaleŜy uszczelnić silikonem styk parapetu i ościeŜnicy. Szerokość parapetu dobiera się w taki 
sposób, aby woda z parapetu nie miała moŜliwości obmywania elewacji pod parapetem. 
Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza fasadę i być osadzony z co najmniej 5% 

spadem. 
Parapety naleŜy montować wraz z zakończeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa 
sztucznego. Zakończenia boczne posiadają od strony budynku zamkniętą rynienkę 
odprowadzającą wodę na zewnątrz przez co unika się pękania muru. 
Nakrywę parapetu mocuje się do muru z wylewką betonową klejem montaŜowym. Po 
zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót budowlanych niezwłocznie usuwa się z 

niego folię zabezpieczającą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów 

- jakość materiałów uŜytych do wykonania stolarki 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową dla stolarki drzwiowej są [szt.], dla parapetów wewnętrznych [mb]. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 7.1 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- kompletność okuć, 
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
 



Termomodernizacja budynku apteki Szpitala w Szczecinku 

SST 453-1 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, 
Warszawa 1997 
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453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
453-2 RUSZTOWANIA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z 
ustawieniem, eksploatacją i demontaŜem rusztowań związanych z termomodernizacją 
budynku apteki Szpitala w Szczecinku. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 
zastosowaniem rusztowań. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt.3.1. „Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 
3. SPRZĘT 
MontaŜ rusztowań naleŜy wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. Do transportu 
naleŜy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciąŜają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

5.2. Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać naleŜy poniŜszych zasad: 
- Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
- MontaŜ i demontaŜ rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montaŜu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upowaŜnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 

zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie 
moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niŜ 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
a) o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeŜeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niŜ: 
- 2 m dla linii NN, 
- 5 m dla linii WN do 15 kV, 
- 10 m dla linii WN do 30 kV, 
- 15 m dla linii WN powyŜej 30 kV; 

jeŜeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię naleŜy wyłączyć spod 
napięcia. Rusztowanie naleŜy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na 
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 
podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. 
KaŜde rusztowanie musi być wyposaŜone w piony komunikacyjne. Piony naleŜy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moŜe przekraczać 40 m. 
Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie 
moŜe przekraczać 20 m. Konstrukcja rusztowania winna być wyposaŜona w urządzenia 
piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów 
o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jest 

ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia 
piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem 
pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawione w 
pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań 
atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu naleŜy uŜywać 

odcinków rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki naleŜy łączyć z 
końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy 
normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie moŜe przekraczać 12 m. Zwody 
naleŜy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej 
lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego cynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 

urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 
Ohm. 
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako 
uziomu duŜych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. 
Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy 

wielokrotne. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciąŜeniu pomostów. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w 
miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 
m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Rusztowania 

powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą posiadać 
dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje rusztowań zaliczamy 
do typowych (montaŜ na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do których 
naleŜy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej 
producent lub specjalistyczna firma dokonująca montaŜu rusztowań. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt.5 OST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Zasady ogólne kontroli 
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania naleŜy przeprowadzić 

kaŜdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montaŜowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoŜa - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 

-Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla 
rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m 
� Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno 
przekraczać 10mm, 
- sprawdzeniu stęŜeń - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu naleŜy poddać 10% ilości 
zakotwień wybranych losowo, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika naleŜy sprawdzić przy obciąŜeniu 
2,0 kN (200 kG), 

- sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania 
przeprowadzić przyrządami pomiarowymi, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki naleŜy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie.  
 Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
- przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, 
- przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inŜynieryjno-technicznego, 
- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 
budowlanego i brygadzisty uŜytkującego. 
Wyniki kaŜdego przeglądu naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy 
[m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
MontaŜ uznaje się za wykonany jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 

odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu montaŜu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montaŜu zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montaŜu obejmuje: 
- wszelkie prace pomiarowe, 
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- załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 

- montaŜ i demontaŜ rusztowania; 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów; 
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja; 
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401) 

 
 
 


