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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

ST.00.00 
 

 Wymagania ogólne 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji 
przedsięwzięcia : Ocieplenie stropodachu budynku szkoły I st., OSM I i II st. , Łódź ul. 
Sosnowa 9 
 
1.2    Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3    Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi. 
1.3.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

Dział 

Kod CPV 
Nr 

specyfikacji 
Nazwa specyfikacji Grupa 

Klasa 

Dział 45 45000000-7 ST.00.00  

Grupa 45.3    

Klasa 45.32 45320000-6 ST.03.01 Roboty izolacyjne 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
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. 



1.4.4. obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to 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: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to 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. 
1.4.10. terenie budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to 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 metoda montażu - także dziennik montażu. 
1.4.14. dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.4.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to 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 pózn. zm.). 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 



1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
1.4.24. rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.25. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.27. odpowiedniej zgodności- należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równie_ przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie_ składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 



kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie 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 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 
1.4.41. Zarządzającym realizacja 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 umowa w 
zakresie określonym wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję kolejność ich 
ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i SST. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, _e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. . 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie 
przedmiotu zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
 
3. Sprzęt 
 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 
 - posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
6.3. Dokumenty budowy 



[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
. [2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 



Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ustawy 
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pózn. zm.). 
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). 
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. 
zm.). 
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. zm.). 
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 



10.2. Rozporządzenia 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr198, poz. 2041). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



  

  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Roboty izolacyjne 
KOD CPV 45320000-6 

 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej związanych z realizacją projektu : 
Ocieplenie stropodachu budynku szkoły I st., OSM I i II st. , Łódź ul. Sosnowa 9 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji: 
- przeciwwilgociowych  
- termicznych 
1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się  z 
gruntem przed wilgocią 
-izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
-izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją 
najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 
-izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, 
asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub 
urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, 
parochronne, wodoszczelne. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową. 
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 
występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona 
na zalewanie wodą. 
System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące miedzy nimi powiązania 
Pozostałe określenia sa zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora.. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 
 



  

 
 
2. Materiały 
 
2.1.Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zakład mająca zastosowanie do izolacji konstrukcji 
.Folia pełni jednocześnie funkcję jako izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny 
Przepuszczalność pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h] 
Maksymalna temperatura uŜytkowa: 90°C 
2.2 Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych 
Do docieplenia stropodachów , oraz stropodachów stykających się z powietrzem 
atmosferycznym. 
• Atest higieniczny PZH: B-1810/95 
• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 
Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99 
• Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny 
Maksymalna temperatura uŜytkowa: 200°C 
Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie 
przedmiotu zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji - „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST- „Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych 
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji 
leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i 
ocierania się. 
Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia 
ewentualnego otworzenia się beczki. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w 
stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 
 



  

5. Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne". 
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje 
Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych oraz sfazowanie naroży: 
- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
podczas tej fazy budowy woda nie może dostać sie pomiędzy podłoże a powlokę gruntową. 
Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie 
mogą być wygładzane, ponadto musza być stwardniałe. 
5.2. Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 
Podłoże jw. powierzchnia powinna być gładka. Naroża powierzchni izolowanych 
powinny być zaokrąglone lub sfazowane. Folia może być układana na sucho lub 
klejona. Folia wodoodporna z PCW może być klejona klejem poliuretanowym.  
Folie powinny być łączone na zakłady o szerokości 3-5 cm za pomocą kleju, 
spawania lub zgrzania. 
5.3. Sposób wykonania izolacji termicznej 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 
zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych.  
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk lub zakład. Przy układaniu kilku warstw, płyty 
należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 
cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość.  
Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt lub mat z wełny mineralnej, może zostać 
ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, 
pasami prostopadłymi do okapu. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 
przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je 
wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji 
przeciwwilgociowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-„Wymagania ogólne” 
6.1.Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
- przygotowanie powierzchni do gruntowania 
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie każdej warstwy izolacji 
- ciągłość warstw 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
6.3. BHP i ochrona środowiska 
Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są palne, a 
w pewnych stężeniach wybuchowe. 
Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca 
roboczego względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które 
jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemia i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W 



  

miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, musza być umieszczone napisy 
ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i 
papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. 
Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skóra, a w 
wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
Przy zastosowaniu materiałów systemowych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej 
przez producenta. 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne". 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacja techniczna. 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu. 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem. 
-sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp., 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 
- przygotowanie powierzchni do gruntowania 
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie warstwy izolacyjnej 
- wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacja 
-uporządkowanie stanowiska po robotach 
 
10. Przepisy zwiazane 
 
10.1. Normy: 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze. 
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
BN 79/6751 02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 
technicznej 



  

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-EN 13168 Izolacje cieplna. Wełna mineralna 
PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiały budowlane. Badania niepalności  

 


