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1. Dane  ogólne  

1.1. Nazwa zadania  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowych elewacji budynku po demontażu okładzin z blachy. Przedmiotem specyfikacji jest również 

docieplenie ścian po wykonaniu wymiany stolarki zewnętrznej (przedmiot oddzielnego zamówienia) 

 i roboty budowlane uzupełniające związane z termomodernizacją budynku Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej 

Sp. z o.o. w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w niniejszym 

zamówieniu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.  

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, 

prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

CPV: 45262110-5 Demontaż rusztowań 

CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

CPV: 45000000-7 Roboty Budowlane  

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna  

 1.4. Zakres robót objętych SST  

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

wykonanie docieplenia ścian budynku zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 

jest z wykonaniem termomodernizacji budynku  

1.5. Przedmiot robót   

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót budowlano 

montażowych. Zakres robót do wykonania:  
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a) wygrodzenia placu (miejsca) budowy,   

b) ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,  

c) lokalizacja zaplecza budowy  

d) zabezpieczenie placu budowy  

e) odkrycie ścian fundamentowych na głębokość 70 cm ppt.  

f) skucie wystających poza lico cokołów budynku i wyrównanie podłoża   

g) wykonanie izolacji p. wilgotnościowej oraz termicznej ścian fundamentowych z płyt xps o 

łącznej  wysokości 120 cm – 70 cm poniżej poziomu terenu, - 50 cm jako cokół 

h) montaż oraz odbiór rusztowania  

i) naprawa i wyrównanie tynków, przygotowanie elewacji i glifów pod montaż okien i drzwi  

j) wykonanie płyty fundamentowej pod urządzenie RTAY – zestaw dwóch absorpcyjnych pomp 

ciepła i jednego kotła gazowego  

k) wykonanie ław i ścian przedsionka – wejścia głównego do budynku  

l) montaż ocieplenia ścian z wykonaniem wyprawy ścian i cokołów (po montażu okien i drzwi 

budynku stanowiących odrębne zamówienie) 

 

1.6. Podstawowe pojęcia 

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi  zmianami pod pojęciem: 

1. Obiekt budowlany–należy rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

2. Budynek–należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  

i dach. 

3. Budowla–należy rozumieć obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, przepusty 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

4. Obiekt małej architektury–należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

http://www.zegluga.com.pl/


Nr postępowania ZP/ZOE/03/2019        Załącznik nr 6 
Robota budowlana „Ocieplenie ścian oraz roboty uzupełniające przy termomodernizacji wolnostojącego budynku 

warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto 
Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie”.                                 

 

 
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49, tel. (89) 670 92 14, www.zegluga.com.pl  

4 

 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

5. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony  

do ruchu pieszych. 

6.  Tymczasowy obiekt budowlany–należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

 do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak:  

a) strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

7. Budowa–należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

8. Roboty budowlane–należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

9. Remont–należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

10. Urządzenia budowlane–należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

11. Teren budowy–należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

12. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane–należy rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia  

do wykonywania robót budowlanych. 

13. Pozwolenie na budowę–należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

 na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 
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14. Dokumentacja budowy–należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 

15. Dokumentacja powykonawcza–należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

16. Teren zamknięty–należy rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

17. Właściwy organ–należy rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 ustawy 

Prawo Budowlane 

18. Organ samorządu zawodowego–należy rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi. zmianami.). 

19. Obszar oddziaływania obiektu–należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

20. Uczestnik procesu budowlanego –należy rozumieć: a) inwestora, b) inspektora nadzoru 

inwestorskiego, c) projektanta, d). kierownika budowy lub kierownika robót. 

21. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie –należy rozumieć działalność związaną  

z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania 

zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 

szczególności działalność obejmującą: a) projektowanie, sprawdzanie projektów 

architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, b) kierowanie budową 

lub robotami budowlanymi, c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, d) 

wykonywanie nadzory inwestorskiego, e)sprawowanie kontroli technicznej utrzymania 

obiektów budowlanych, f) rzeczoznawstwo budowlane.  

22. Dziennik budowy–należy rozumieć dokument wydany przez właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczony  

do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń 

 i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
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technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Zgodnie z Ustawą 

o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 

a) Wyrób budowlany–należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 

przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania  

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 

podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 

Prawo budowlane.  

b) Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest 

stosowany. 

23. Europejska aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, 

zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 

24. Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego –należy rozumieć normę krajową 

przenoszącą europejską normę zharmonizowane z dyrektywą Wyroby Budowlane 

ustanowioną przez Europejską Organizację Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu 

udzielonego przez Komisję Europejską, której numer został opublikowany w Dzienniku 

Rzeczpospolitej „Monitor Polski” 

25. Deklaracja właściwości użytkowych –należy rozumieć oświadczenie producenta 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny  

z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną 

 

26. Znak budowlany –należy rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie 

odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską 

Normą wyrobu lub aprobata techniczną. 

27. Producent –należy rozumieć osobę prawną lub fizyczną zajmującą się wytwarzaniem 

wyrobów budowlanych lub jej upoważnionego przedstawiciela. 
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28. Sprzedawca –należy rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany 

wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie 

budowlanym . 

29. Przedmiar robót–należy rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania ilości robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

30. Obmiar robót–należy rozumieć zestawienie wykonanych ilości robót podstawowych 

 w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

31. Książka obmiarów–jest to -akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego książka 

 z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

32. Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Pełny wykaz kodów CPV jest dostępny 

pod adresem internetowym: http://kody.uzp.gov.pl/. 

33. Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 
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1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.Wykonawca 

jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa 

budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym 

zakresie, zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:-

dostarczoną przez Zamawiającego,-sporządzoną przez Wykonawcę. Dokumentacja projektowa, 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

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

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, 

ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 

SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wymagania w zakresie właściwości materiałów .W przypadku, gdy dostarczone materiały  

lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
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2. Deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą  

lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 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. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów promieniotwórczych o natężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

 ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Gdziekolwiek powołane są 

konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i wyroby, oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia ich najnowszego 

wydania. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoja jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

2. Rusztowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  

CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

CPV: 45262110-5 Demontaż rusztowań 

2.1.Wstęp 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

 z wykonaniem rusztowań wg zakresu określonego projektem „Remont elewacji wraz  

z ociepleniem budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie” przy ul. 

Grunwaldzkiej.   

2.1.1 Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
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2.1.2. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych  

w zakresie: - Wymagania dotyczące rusztowań zewnętrznych  

2.1.3. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

2.2. Materiały  

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne dopuszczone do 

stosowania na polskim rynku 

2.3. Sprzęt 

 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do danych robót.  

2.4. Transport 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed ciągłym 

zawilgoceniem. Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

2.5. Wykonywanie robót 

2.5.1. Wymagania dotyczące montażu rusztowań  

2.5.1.1. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań.  

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: − o zmroku, jeśli nie 

zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności, − w czasie gęstej mgły, opadów 

deszczu, śniegu oraz gołoledzi, − podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s  

2.5.1.2. Użytkowanie rusztowań.  

Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.  

2.5.1.3. Posadowienie rusztowań.  

Stojaki rusztowania należy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na 

podłożu zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio 

większe powierzchnie podłoża. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż: − w kierunku 

równoległym do ściany tj. poprzecznym: − dla rusztowań drewnianych - 2,50m − dla rusztowań  

z rur stalowych – 2,00m − w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym − dla rusztowań 

drewnianych – 1,50m − dla rusztowań z rur stalowych – 1,35m   

2.5.1.4. Zabezpieczenie rusztowań. 

Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m (zalecane dla rusztowań od wys. 

9,0m), należy umocować do stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania  
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w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać 

 w odstępach nie większych niż 6,0m. Szczególne zalecenia montażu stężeń  

i zabezpieczeń: − pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją 

rusztowania, znajdującą się nad podłożem, − stężenia poziome należy mocować bezpośrednio 

do stojaków rusztowań − stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach 

rusztowań − stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie,  

a odległość między przęsłami stężonymi nie powinna przekraczać 6,0m − konstrukcję 

rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność 

 i sztywność konstrukcji − odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5,0m − 

rusztowania o długości większej niż 10,0m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru; 

cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej − odległość 

węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być większa niż 35cm; konstrukcja 

rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej niż 3,0m a pomost 

roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie więcej niż 1,5m, − w przypadku 

odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady, − rusztowania 

powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; rusztowania 

usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w rejonie przejazdów i przejść dla 

pieszych powinny posiadać daszki ochronne z siatek ochronnych − przed przystąpieniem do 

prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemić i sporządzić protokół zerowania  

2.6. Kontrola jakości.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: − zgodność metody montażu z 

projektem montażu i spełnienie wymagań bezpiecznej pracy − stan elementów konstrukcji przed 

montażem i po zmontowaniu − wykonanie i kompletność połączeń − stabilność konstrukcji  

2.7.  Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 zamontowanych rusztowań.  

2.8.  Odbiór robót 

 Roboty podlegają odbiorowi  

2.9.  Podstawa płatności 

 Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie  

 

3. Termoizolacje 

CPV 45450000-6 TERMOIZOLACJE, OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

 i odbioru -termoizolacji i ocieplenia ścian budynków w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 

oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie systemów ociepleniowych 

wykonywanych w budynkach objętych termoizolacją. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 

sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów 

ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

 w „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące 

terminy: 

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 

mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub > warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 

redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 

w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 

kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 

cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 

obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 

mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. Warstwa 

wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego 

wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile 

dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 

ukształtowania jego powierzchni. 

 

 

http://www.zegluga.com.pl/


Nr postępowania ZP/ZOE/03/2019        Załącznik nr 6 
Robota budowlana „Ocieplenie ścian oraz roboty uzupełniające przy termomodernizacji wolnostojącego budynku 

warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto 
Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie”.                                 

 

 
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49, tel. (89) 670 92 14, www.zegluga.com.pl  

13 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

2.1Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, 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, albo 

• 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, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 

produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

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

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

lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia 

płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór 

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

także do wykonania warstwy zbrojonej. 

Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO 

(ETICS) przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 

kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 

• Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą 

klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste 

lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji 

boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na 

powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 

określa norma PN-EN 13163, 

• płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 

wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 
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• płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 

budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem 

terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania 

mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. 

Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

• inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

2.2.5. kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 

Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 

efekt powstawania mostków termicznych, 

2.2.6. profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.7. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.8. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.9. Zaprawy (masy) tynkarskie 

2.2.10.- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 

zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 

zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 

(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub 

rowkowy („kornik", żłobiony), 

2.2.11.- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 

malowania farbami elewacyjnymi. 

2.2.12.Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych, 

2.2.13.- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 

dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 

Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 

mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, 

rowkowy lub modelowany 
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2.2.14.masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 

elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych. 

2.2.15.Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.16.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

2.2.17.profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

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

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

2.2.19.listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

2.2.20.profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

2.2.21.taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 

(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami 

blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, - pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania 

nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

2.2.22.siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

2.2.23.siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) 

do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

2.2.24.profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie 

warstwą zbrojoną i malowane, 

2.2.25.podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 

(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

2.2.26.Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 

elementów. 
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2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

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

systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 

Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

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

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

rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

(ZUAT 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

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

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

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

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

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

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

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

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

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

Podstawowe zasady przechowywania: 

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

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

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

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 

3.1. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 

mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 

materiały, 
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3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, 

piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. Wymagania dotyczące transportu 

4.1. Transport materiałów 

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

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 

transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 

• kleszcze, chwytaki, 

• wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

5.2.Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

• wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 

prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 

sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 

termicznych, 

• przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

• wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy, 

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

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe po wymianie stolarki 
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Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 

twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 

ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 

pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 

monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 

przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy 

odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

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

całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - 

zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 

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

zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 

zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 

podłoża, 

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą), 

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 

szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do 

rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 

wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 

przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy 

zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 

http://www.zegluga.com.pl/


Nr postępowania ZP/ZOE/03/2019        Załącznik nr 6 
Robota budowlana „Ocieplenie ścian oraz roboty uzupełniające przy termomodernizacji wolnostojącego budynku 

warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto 
Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie”.                                 

 

 
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49, tel. (89) 670 92 14, www.zegluga.com.pl  

19 

 

powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 

docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na 

całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 

listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile 

i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 

wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, 

zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - 

punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować 

wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 

wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po 

związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 

ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 

Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 

szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 

rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 

dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 

profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 

powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią 

za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 

zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. Elementy 

dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

 5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 

48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę 

tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 

środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 

należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.  

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 

zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania 

detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 

zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania 

jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 

zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 

przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

• tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

• malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 

robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

• zgodności  z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoża, 

• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. 
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Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 

załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 

nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 

systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które 

powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 

podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 

odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - 

wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków 

o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania 

normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". Obowiązują także 

wymagania: 

• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i 

stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 

możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 

krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 

m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 

metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 

szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8. Sposób odbioru robót 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 

gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej 

i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku 

(negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 

odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

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

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 

zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły 

• kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 

powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 
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• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru   końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. Podstawa rozliczenia robót 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne 

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

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 

zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

• ocenę i przygotowanie podłoża, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

• gruntowanie podłoża, 

• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności 

• szlifowanie powierzchni płyt, mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych -

zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 

• ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
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• mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

• wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 

siatki zbrojącej itp., 

• wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 

połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem 

przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 

okładziny, ewent. malowanie, 

• usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań 

mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 

montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na 

wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).  

10. Dokumenty odniesienia.  

10.1.Normy 

• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

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

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

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

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

• PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

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

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

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

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

• PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

• PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. 
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• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

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

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

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

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

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

roku z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 

z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późn. zmianami). 

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

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

dnia 12 maja 2004 r.). 

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

systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 

2004 r. 

• Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

• ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

• ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

• ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

• ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

• ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
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• ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 

tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

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

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

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

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

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

Tynki, ITB 2003 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 

2041). 

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

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 

poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

• - Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

 

Skrócona instrukcja instalacji ocieplenia.  

Klejenie styropianu do ścian zewnętrznych.  

Na ścianach, ościeżach okiennych i podokiennikach stosować styropian EPS 040 TR 100 o grubości 

wynikającej ze specyfikacji charakteryzujących parametry materiałów. Przygotowaną zaprawę klejącą 

należy układać na płycie styropianowej metodą “pasmowopunktową” czyli na obrzeżach pasami o 

szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni „plackami” w ilości nie mniejszej niż 3 szt.. Pasma 

nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie 

wyciskała się poza krawędzie płyty. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 

40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Sposób ułożenia 

zaprawy klejącej na płycie przedstawiono na poniższym rysunku.   
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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. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 

krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych (układ płyt na ścianie i w strefie 

narożnika pokazano poniżej).   

                  

  

Na poziomą krawędź naroży  należy osadzić listwę narożna plastikową z kapinosem i siatką lub 

zamocować listwę startową tak aby woda ściekająca z elewacji odpływała poza obszar ściany. W 

przypadku widocznych od spodu miejsc zamiast listwy startowej stosować listwę z kapinosem i siatką 

którą można łączyć z warstwą zbrojoną i tynkami w sposób estetyczny.  Instalacje, które docelowo  

przebiegają pod ociepleniem należy oznaczyć na zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych, aby 
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wykluczyć ryzyko ich uszkodzeni podczas wykonywania otworów montażowych dla łączników 

mechanicznych. Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła.  

Po wyschnięciu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podłoża należy 

skontrolować cała powierzchnie w szczególności miejsca połączeń poszczególnych płyt 

styropianowych. Wszelkie  szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi i innymi elementami elewacji 

muszą zostać wypełnione na całej głębokości klinami ze styropianu w ostateczności można użyć  

niskoprężnej pianki poliuretanowej wprowadzonej na całej szerokości płyt termoizolacyjnych. Po 

związaniu nadmiar piany należy usunąć. Następnie zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować 

gruboziarnistym papierem ściernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu, a następnie 

dokładne odpylić. Równa płaszczyzna lica zewnętrznego przyklejonego styropianu determinuje równe 

wykonanie warstwy wierzchnich.    

Mocowanie mechaniczne ocieplenia.  

Zaleca się stosować  montaż zagłębiony łączników mechanicznych  z zaślepką styropianową, co zapewnia 

ciągłość izolacji termicznej i zabezpiecza przed powstawaniem istotnych mostów termicznych. Liczba 

łączników 6 szt./m2 w rozmieszczeniu wg schematu poniżej w strefie środkowej ściany  i nie miej niż 8 

szt./m2 w strefie brzegowej ( 2,5 m od naroża w kierunku środkowej części ściany). 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 (+20 °C wilgotność około 55 %) montaż łączników można rozpocząć dopiero po 48 dniach od 

przyklejenia płyt styropianowych.   

 schemat mocowania i  rozmieszczenia łączników w strefach środkowej i brzegowej ściany.  
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Wiercenie otworów montażowych powinno odbywać się prostopadle do powierzchni podłoża. Przy 

zastosowaniu wiertarki udarowej w podłożach takich jak beton, cegły pełne z wiertłem zakończonych 

głowica z węglików spiekanych czyli tzw. widii o średnicy – odpowiadającej średnicy korpusu  łącznika. 

W podłożach takich jak . pustaki ceramiczne oraz z wewnętrzną strukturą  prace związane z 

wierceniem powinny być wykonywane wyłącznie przy wyłączonym udarze, natomiast wiercenie w 

autoklawizowanym betonie komórkowym (bloczki gazobetonowe powinno się odbywać dodatkowo przy 

użyciu wiertła cylindrycznego tj. do stali. Głębokość otworu musi być, co najmniej o 10 mm dłuższa od 

projektowej głębokości zakotwienia. Przed wprowadzeniem łącznika nawiercone otwory należy 

oczyścić z pozostałego urobku, a następnie styropian należy wyfrezować  za pomącą specjalnego 

frezu osadzonego w głowicy wiertarki lub wkrętarki. Głębokość wiercenia określa ogranicznik 

zagłębienia i wynosi najczęściej nie więcej iż 2 cm. W wyfrezowany i oczyszczony otwór wprowadzić 

łącznik mechaniczny i zakotwić, po czym osadzić zatyczkę w formie styropianowego krążka który 

powinien szczelnie i dokładnie wypełnić wyfrezowany otwór tworząc wynicowaną  powierzchnię nie 

wymagającej szpachlowania przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Można również użyć techniki 

nacięcia specjalną koroną i sprężania styropianu pod talerzykiem łącznika.  

  

  

                              

Wszelkie naroża ocieplenie w tym ościeża okienne i drzwiowe należy zaopatrzyć w listwy narożne z 

siatką. Łączenie ocieplenia ze stolarką otworową wykonuje się z zastosowaniem listew tworzywowych 
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odpornych na promieniowanie UV z dylatacyjną taśmą rozprężną oraz gumową lub silikonową 

uszczelką. Powierzchnia ościeżnicy, do której będzie przyklejana listwa musi być oczyszczona i 

odtłuszczona. Zawsze należy wykonać próbę klejenia. Podłoże jest adhezyjne (gwarantuje właściwą 

przyczepność do taśmy) wówczas, gdy w trakcie ręcznego odrywania próbki, rozerwaniu ulega taśma 

dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podłoża zwykle konieczne jest odczekanie około 1h – umożliwi to 

prawidłowe związanie kleju. Pasy siatki z listwy powinny być łączone na zakład, co najmniej 10 cm ze 

zbrojoną siatką systemową. Listwa posiada również tworzywowe ,,skrzydełko” z powierzchnią 

przylepną do której przykleja się folię ochronną. Ten element ma służyć czasowej ochronie  (czas 

realizacji ocieplenia) stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia 

jak i również oszklenia i powierzchni wymagających zabezpieczenia. Po wykonaniu prac element 

ochronny powinien być odłączony razem z folia. Miejsca połączeń ocieplenia z obróbkami 

blacharskimi, parapetami i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale 

elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne, masy trwale plastyczne). W miejscach 

tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych 

odmiennym sposobem pracy termicznej różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może 

doprowadzić do powstania rys i szczelin, które narażone są na wniknie wody tym samym obniżając 

trwałość całego układu ociepleniowego.  

  

Montaż parapetów podokiennych  

Parapet  musi być na tyle szeroki, by wystawał poza ocieplenia i tym samy lico ściany  5-7  cm, a jego 

płaszczyzna powinna być nachylona pod kątem przynajmniej 5°, tak by woda nie gromadziła się na 

jego powierzchni ale spływała poza ścianę  Odpowiednie wyprofilowanie krawędzi zewnętrznej 

parapetu, zwanej kapinosem uniemożliwia zwilżanie spodu parapetu jednocześnie odprowadzając 

wodę poza lico elewacji. Wszystkie połączenia parapetu z ramą okna i w obrębie wnęki okiennej 

muszą być szczelne. Wahania temperatur powodują  zmiany wymiarów parapetu co w konsekwencji 

może doprowadzać do naprężeń oraz pęknięć w obrębie połączenia z  systemem ociepleń  w 

narożach wnęk okiennych. Boki parapetu nie mogą sztywno przylegać do ościeży  okiennych ze 

względu na zjawisko rozszerzalności termicznej zależnej od rodzaju materiału. Dlatego należy osadzić 

je w profilach ograniczających, które umożliwiają drobne przemieszczenie a jednocześnie szczelność 

połączenia parapetu z takim zakończeniem. Zatem dobierając parapet trzeba zachować dystans na 

obu jego końcach, proporcjonalnie do długości podokiennika. Obecnie stosuje się montowane na 

końce parapetów zakończenia z tworzywa, które pozwalają na bezpieczne ustawienie dylatacji 

jednocześnie spełniając role estetycznego wykończenia. Natomiast w obrębie ościeży okiennych 

stosuje się tzw. listwy przyokienne. Krawędź parapetu stykająca się z ramą okienną powinna być 
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wsunięta w specjalnie do tego celu przeznaczony wrąb. Niedopuszczalny jest montaż w sposób który 

zasłaniał by otwory odprowadzające wilgoć umieszczone na ramie okiennej w dolnej części. W 

przypadku kiedy okna lub drzwi  nie są zlicowane ze ścianą zewnętrzną konieczne jest ocieplenie 

również wnęki okiennej po całym obwodzie otworu. Z uwagi na ograniczenie  grubością ramy okiennej 

należy stosować styropian o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła lambada np. 

styropian grafitowy.  Poniżej pokazano szczegółowe schematy pokazujące wykonanie ocieplenia w 

obszarze okna.  

Przed wykonaniem ciągłej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia należy najpierw wykonać 

wstawki wzmacniające w narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych. Zabieg ten polega na 

ukośnym wklejeniu, prostokątnych pasm siatki o wymiarach co najmniej  20 x 35 cm przy narożach wnęk 

stolarki otworowej w celu dodatkowego zabezpieczenia przed spękaniami lub zarysowaniami. Elementy 

wzmacniające z siatki  należy zatopić w kleju.   

Przygotowanie masy klejącej.  

Bezpośrednio przed zastosowaniem, masę klejącą należy dokładnie  wymieszać za pomocą 

mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji, nie wskazane jest dłuższe 

mieszanie z uwagi na możliwość nadmiernego napowietrzenia masy.  

Nakładanie tynku silikonowego  

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką 

lub wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej 

konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość 

nadmiernego napowietrzenia masy.  

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 

używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej 

usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można 

wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić 

przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać ruchem 

okrężnym przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.   

Powyższy opis realizacji ocieplenia dotyczy ogólnych zasad realizacji. Zawsze należy 

przygotowywać i stosować konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na 

opakowaniach i kartach technicznych. Systemy ociepleniowe producenta powinien być 

stosowany wg jego instrukcji oraz Aprobaty Technicznej.  
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