
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Część ogólna
1.1 Nazwa zadania
Termomodernizacja i remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Jelonkach
1.2 Przedmiot i zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem bez spoinowych systemów ociepleniowych, wykonywanych na 
powierzchni ścian zewnętrznych oraz innych robót wykonywanych w ramach robót 
termomodernizacyjnych i remontowych. Szczegółowy zakres robót zawarto w przedmiarach 
robót.

1.3 Nazwy i kody robót
Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika zamówień CPV 
45321000-3 Roboty dociepleniowe i inne z tym związane z podziałem szczegółowym na:  
CPV 45432130-4 Podłoża i pokrywanie podłóg
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości  materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją należy stosować 
wyroby budowlane posiadające:
- Aprobaty techniczne
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą techniczną lub PN
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm
- dodatkowe oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesieniach-normach, 
aprobatach technicznych dopuszczających ich do powszechnego stosowania w 
budownictwie.
2.2.1 Środek gruntujący-atlas uni-grunt lub równoważny stosowany do przygotowania 
podłoża przed klejeniem płyt styropianowych lub na powierzchni nazwy zbrojącej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej dla wzmocnienia przyczepności zapraw klejących 
lub wykończeniowych.
2.2.2 Zaprawa klejąca (zbrojąca)-atlas stoper K-20 lub równoważna materiał do 
klejenia płyt styropianowych do podłoża. Zaprawa klejowa stosowana jest również do 
wykonania zaprawy zbrojącej. Zaprawa winna być wytrzymała na zróżnicowane 
temperatury od-20°C do +60°C, elastyczna i mająca dobrą przyczepność do podłoża.

2.2.3 Płyty styropianowe – należy stosować płyty ze styropianu frezowanego, 
odmiany EPS 70-040(dawny FS 15), płyty powinny mieć krawędzie frezowane 
(pióro/wpust, przylga) poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania 
dla płyt styropianowych określa norma PN-EN 13163

2.2.4 Łączniki mechaniczne – kołki rozporowe z tworzywa sztucznego z 
rdzeniem z tworzywa lub alternatywnie z rdzeniem metalowym winny być 
wyposażone w talerzyki dociskowe i dodatkowo w krążki termoizolacyjne, 



zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych
2.2.5 Siatka zbrojąca-atlas lub równoważna winna być wytrzymała na 

rozciąganie, pasek o szer. 5 cm przenoszący siłę zrywającą 125 daN, impregnowana 
przeciwalkalicznie o gramaturze min. 145 g/m². Siatka wtapiana w zaprawę 
zbrojącą.

2.2.6 Podkład tynkarski-atlas cerplast lub równoważny stosowany jako podkład 
pod wyprawę tynkarską

2.2.7 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
- profile cokołowe (startowe)-elementy aluminiowe, służące do ukształtowania 
bocznej krawędzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia
- narożniki ochronne-elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z 
siatką, zabezpieczające i wzmacniające krawędzie (narożniki budynków, ościeży) 
przed uszkodzeniami mechanicznym
- podokienniki zewnętrzne-należy wykonać z blachy powlekanej

2.2.8 Ogrodzenie stalowe z profili zamkniętych. 
Ogrodzenie z profili stalowych zamknietych.Elementy składowe ogrodzenia:słupki 
stalowe z rur lub profili zamkniętych; przęsła mocowane na śruby M12.Montaż wg 
karty technicznej dostawcy.Malowanie ogrodzenia trójwarstwowe 
-powłoka gruntująca(farbą reaktywną pasywującą metal np.f.miniowa ołowiana
-farba podkładowa
-farba powierzchniowa   . 
  Brama rozsuwana.

UWAGA: Dopuszcza się rozwiązania wyrobów budowlanych dowolnego producenta pod 
warunkiem:spełnienia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań; zamienne rozwiązania winny być przedstawione na 
piśmie(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania); uzyskanie akceptacji 
projektanta, inspektora nadzoru;

2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych i innych objętych 
termomodernizacją i remontem budynków:
Wyroby na budowę mogą być przyjęte pod warunkiem:
- są właściwie oznakowane i opakowane
- posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- są zgodne z dokumentacją projektową 

2.4 Warunki przechowywania i składowania wyrobów budowlanych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednią Aprobatą techniczną. 

 3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i ludzi
  Nie przewiduje się sprzętu specjalistycznego poza ogólnobudowlanym.

4. Wymagania dotyczące transportu
Materiały budowlane powinny być transportowane zgodnie z wymaganiami producentów 



materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i 
przepisami ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Roboty należy prowadzić przy temperaturze od +5st.C do +25st.C.
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Kontroli wymaga również 
wytrzymałość powierzchni podłoży.
Podłoże należy oczyścić z kurzu i pyłu, w przypadku złuszczeń lub spękań tynków należy je 
usunąć, a powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą. 
Podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym zwiększającym przyczepność zaprawy 
klejowej. Przed montażem płyt styropianowych należy wyznaczyć położenie dolnej 
krawędzi płyt i zamocować wzdłuż tej krawędzi listwę cokołową. Zaprawę klejącą nanieść 
na całej powierzchni płyty styropianowej metodą pasmowo-punktową. Zabrania się 
dopuszczenia do zanieczyszczenia krawędzi płyt zaprawą. Pierwszy rząd płyt winien być 
naklejony na listwie cokołowej. Płyty winny być układane szczelnie , w przypadku 
powstania szczelin wypełnienie winno być pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy 
powstałe nierówności należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Po 24 godzinach nie wcześniej po zakończeniu klejenia należy wykonać mocowanie płyt 
styropianowych kołkami rozporowymi. Rozstaw kołków powinien wynosić 6szt./m². Do 
ocieplenia ścian należy stosować styropian o oznaczeniu EPS 70-040(dawny FS 15). 
Krawędzie ościeży budynku należy ukształtować narożnikami ochronnymi. Przy 
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać ukośne zbrojenie z pasków 
siatki zbrojącej. Na powierzchnię płyt styropianowych należy naciągnąć zaprawę zbrojącą i 
nałożyć oraz wtopić w nią siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta 
zaprawą. Na wys. 1 m należy wykonać dodatkową warstwę siatki zbrojącej wzmacniającej.  
Po związaniu zaprawy zbrojącej nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od jej wykonania
można przystąpić do wykonania tynku cienkowarstwowego, poddając jego powierzchnię
obróbce zgodnie z wymaganiami producenta danego systemu, dokumentacją projektową.
Elementy wystające stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. Tynk należy wykonać w
trzech kolorach. Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
Instalację odgromową należy wykonać w rurach osłonowych winidurowych ukrytych w
bruzdach pod płytami izolacji termicznej. Z wykonanej instalacji odgromowej należy
przeprowadzić próby i badania zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Ocieplenie ścian metodą BSO z wykorzystaniem styropianu EPS 70-040(dawny FS 15)
powinno być ułożone bez widocznych prześwitów. Płyty muszą być ułożone mijankowo, a
kołki montażowe rozmieszczone symetrycznie i wg Instrukcji ITB. Siatka zbrojeniowa nie
może być widoczna, a nawierzchnia szpachlowana po zakończonym wysychaniu nie może
wskazywać pęknięć ani nierówności. Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym i
ewentualnie malowana powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę.
Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości,
możliwych do wykrycia na świetle rozproszonym.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Przedmiar i obmiar robót powinny być przeprowadzane w oparciu o projekt wykonawczy i 
kontrolowane z kosztorysem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.



Roboty zanikowe powinny być obmierzone przed ich zakryciem. Odbiór częściowy 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. Odbiór końcowy 
stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Z czynności odbioru końcowego sporządza 
się protokół podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół 
powinien zawierać:
– ustalenia podjęte przez komisję odbioru
– ocenę wyników
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem usunięcia
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonanych robót z zamówieniem
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Inwestorem a  Wykonawcą.

9. Podstawa rozliczenia robót.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu całego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbioru 
częściowych robót.

           10. Dokumenty odniesienia.
           - projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, specyfikacja techniczna wykonania 

  i odbioru robót)
            - odpowiednie normy
            - aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami 
            - karty techniczne zastosowanych produktów
            - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo Ogólne 

  część 4, Wydawnictwo A Wydanie 4, Warszawa 1990r
            - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B – roboty    

  wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB 2003r
         


