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1.    WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych  z  termomodernizacją  budynku  Samorządowego Centrum Kultury,  Turystyki   i  Rekreacji  w 
Popielowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy. 

Systemy  ociepleń  składają  się  z  fabrycznie  wytworzonych  materiałów  termoizolacyjnych  (płyt) 
przyklejanych do ściany lub przymocowanych mechanicznie przy użyciu łączników (kołków z trzpieniem 
rozporowym),  względnie  przymocowanych  obiema  metodami  łącznie,  wykończonych  warstwą  kleju 
zbrojoną siatką, oraz tynkiem cienkowarstwowym zabezpieczonym farbą elewacyjną (opcjonalnie). 

Warstwy  wykończeniowe  związane  trwale  ze  sobą,  nakładane  są  bezpośrednio  na  materiał  
termoizolacyjny.  W  systemie  ocieplania  ścian  poszczególne  elementy  składowe  spełniają  następujące 
funkcje:

 płyty izolacyjne zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną systemu
 masa klejąca lub masa klejąca i łączniki mechaniczne zapewniają wymaganą stateczność systemu
 warstwa zbrojona przeciwdziała skutkom naprężeń termicznych od nasłonecznienia i  schłodzenia 

wyprawy oraz z warstwą tynkarską zabezpiecza izolację przed niszczącym działaniem ognia, oraz 
zapewnia odporność na uderzenie

 warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjne wykończenie elewacji
 farba  elewacyjna  stanowi  cienkowarstwową  powłokę  polepszającą  parametry  fizyczne  warstwy 

tynkarskiej, oraz stanowi kolorystyczne wykończenie ściany
Systemy  są  przewidziane  do  elewacji  pionowych,  jednak  możliwe  jest  ich  zastosowanie  również  na 
powierzchniach płaskich i nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych.

Wszystkie elementy składowe systemów (oraz ich parametry) winny być zgodne z odpowiednimi 
Aprobatami Technicznymi ITB.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  
następujących robót:

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (pozostałej nie wymienionej dotychczas)
 montaż nawiewników okiennych zarówno w oknach nowych jak i już wymienionych
 docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją obiektu
 ocieplenie stropodachu nad „gankiem” 
 wymiana obróbek blacharskich (parapety)
 demontaż i montaż rur spustowych
 remont pokrycia tarasu wraz z wykonaniem izolacji
 docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji
 wykonanie izolacji pionowej ścian zagłębionych w gruncie
 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
 remont schodów zewnętrznych do budynku, montaż nowych barierek 
 zamontowanie daszków systemowych nad wejściami do budynku
 budowa opaski odwadniającej przy budynku oraz częściową modernizację ciągów komunikacyjnych 

w obrębie budynku
 drobne roboty budowlane związane z remontem  budynku
 zabezpieczenie budynku do wysokości 3,0m środkiem chroniącym przed graffiti

2.0  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  podlega  przepisom  ustawy  prawo  budowlane  i  odpowiedzialny  jest  za  jakość 
wykonywanych  robót  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  
poleceniami  nadzoru  inwestycyjnego.  Wszelkie  odstępstwa  od dokumentacji  winny posiadać  pozytywne 
uzgodnienia nadzoru autorskiego i winny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przebieg procesu 
wykonawczego robót dociepleniowych winien być rejestrowany w dzienniku budowy.
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Przystąpienie do realizacji ocieplenia możliwe jest po:
 trwałym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi 
 zakończeniu robót dachowych i „tarasowy”
 zakończeniu  wewnętrznych  procesów  „mokrych”  w  stopniu  zapewniającym  ustabilizowanie 

poziomu wilgotności ścian zewnętrznych 
 zakończeniu realizacji izolacji ścian części podziemnej budynku.

Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania zapraw klejących oraz zaprawy tynkarskiej powinna 
wynosić co najmniej +5°C i nie więcej niż +25 °C (chyba, że aprobata techniczna na dany zestaw podaje  
inaczej). Bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci osłony z plandek rusztowaniowych niedopuszczalne 
jest  prowadzenie  robót  w  czasie  opadów  atmosferycznych,  w  czasie  silnego  wiatru,  przy  nagrzanych 
powierzchniach  elewacji  oraz  jeżeli  zapowiadany jest  spadek  temperatury poniżej  0°C  w  przeciągu  24 
godzin.
Przed  przystąpieniem do  realizacji  robót  docieplenia  ścian  zewnętrznych  należy  przeprowadzić  próby 
wytrzymałościowe przyklejania izolacji do podłoża oraz wyrywania łączników mechanicznych z podłoża.

2.1. Przekazanie terenu budowy
Teren  budowy  zostanie  przekazany  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  w  terminie  określonym 
w umowie na wykonanie robót. 
W dniu podpisania umowy:
I. Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

 dokumentację projektową 
 kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
II. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w terenie,
 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego,
 oświadczenie kierownika budowy i robót dotyczące przejęcia przez niego obowiązków kierowania 

budową  (robotami)  wraz  z  kserokopią  uprawnień  budowlanych  i  aktualnym  zaświadczeniem 
o wpisie na listę członków samorządu zawodowego.

 plan BIOZ
2.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa  i  ST  oraz  wszelkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego 
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń w Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich 
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu  budowy i powierzonego mienia.  Fakt  przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie  w  miejscu  określonym  przez  Zamawiającego  tablicy  informacyjnej.  Tablica  informacyjna 
będzie  utrzymywana  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy oraz informacja w tym zakresie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączona w cenę kontraktową. W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym 
od  przeszkód komunikacyjnych oraz  wszelkie urządzenia  pomocnicze, sprzęt  i materiały będzie składował 
w ustalonych  miejscach  i  należytym  porządku,  a zbędne usuwał z terenu budowy.  Po zakończeniu  robót 
Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,

5



 podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Pokrycie ewentualnych kosztów przyjęcia odpadów (na składowisko, zwałowisko) leży po stronie Wykonawcy.
2.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie  
straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez personel wykonawczy.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -  Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)   oraz przepisów Rozporządzenia 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 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 terenie budowy oraz  dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się, że koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej  zapłacie i  są uwzględnione 
w cenie kontraktowej.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  oraz  Inspektor  Nadzoru  powinni  ustalić  w  podpisanym  protokole 
szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie. O prowadzonych 
robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca 
powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na  terenie prowadzenia robót albo 
w ich sąsiedztwie.  Teren prowadzenia robót  powinien być  wydzielony i  wyraźnie  oznakowany.  W miejscach 
niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające 
przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.) 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem 
robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne  takie  jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 
i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  niego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.8.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały  i urządzenia używane do 
robót przez pełen okres trwania umowy.  Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy 
były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy osób trzecich pracujących na jego rachunek 
w  zdeponowanym  czasowo  na  terenie  budowy  (budynku)  mieniu  Zamawiającego.  Jeśli  Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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3. MATERIAŁY
3.1. Warunki dopuszczenia materiałów 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być zgodnie z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym oraz 
specyfikacją techniczną. Powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz 
pozytywną  ocenę  higieniczną.  Przy  zakupie  materiałów  i  urządzeń  Wykonawca  zobowiązany  jest  żądać  od 
dostawców wymaganych certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych, atestów, paszportów oraz instrukcji obsługi. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały, należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Dopuszcza  się  zamianę  podanych  w  projektach  materiałów,  jeżeli  są  one  równoważne  o  nie  gorszych 
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. 
Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków" do 
robót dociepleniowych należy wybierać kompletny system izolacji cieplnej określony aprobatą techniczną;  
nie należy stosować "składanki" elementów składowych systemów z różnych aprobat technicznych, gdyż 
stosowanie materiałów różnych producentów powoduje brak udzielenia gwarancji gwarancji na cały system.
Oferent, który dokona każdorazowej zmiany w ofercie w stosunku do dokumentacji projektowo-przetargowej winien 
dołączyć, jako kolejny załącznik do oferty aprobatę techniczną lub inny dokument potwierdzający, że dany wyrób jest 
dopuszczony do stosowania na obrębie RP i UE. 

3.2. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze  szczegółową  specyfikacją 
techniczną  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  Wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający 
realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub  zaakceptowane  przez zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko 
Wykonawcy. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót  
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem 
Nadzoru.

3.4. Materiały 
W ramach realizacji zadania należy zastosować następujące ważniejsze materiały:

Stolarka okienna i drzwiowa:
 okna - zespolone uchylne wykonane z profili PCV w kolorze białym, co najmniej trójkomorowe z 

możliwością mikrowentylacji 
 nawiewniki  higrosterowalne  w  kolorze  zamontowanych  okien,  z  możliwością  ręcznego 

przymknięcia i okapem standardowym, o wydajności 30 m3/h i o poziomie tłumienia hałasu 33 dB
 drzwi  zewnętrzne  wykonane  z  profili  aluminiowych,  tzw.  „ciepłych“  trójkomorowych  z 

poliamidową przekładką termiczną o szerokości min. 20 mm, o dużej sztywności połączenia profili 
(profile zagniatane), grubość ścianki profili ok. 2,0 mm., ocieplone. 

 drzwi zewnętrzne wejściowe w poziomie piwnicy - stalowe wykonane na indywidualne zamówienie 

STROP POD NIEOGRZEWANYCH PODDASZEM:
folia paroizolacyjna - folia winna spełniać wymagania normy  PN-EN 13984:2006 oraz niżej wymienione 
parametry techniczne:
- paroprzepuszczalność – grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd  105 m (±35 m)
- wytrzymałość na rozciąganie

wzdłuż 135 N/50 mm (±70 N/50 mm)
w poprzek 140 N/50 mm (±70 N/50 mm)

- wydłużenie
wzdłuż 470% (±200%)
w poprzek 680% (±200%)

- wodoszczelność spełnienie wymagań przy 2 kPa
− klasa reakcji na ogień F
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maty z wełny mineralnej:
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λo 0,036 W/m·K
- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  0,20 kN/m3

- klasa reakcji na ogień A1 (REI60)
- nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu 1,0kg/m2

- gęstość: 9 kg/m3 do 17.5 kg/m3.

folia paroprzepuszczalna (membrana):
- wymiary rolki: długość 50 m , szerokość 1,5 m
- równoważna grubość warstwy powietrza Sd 0,02 
- przepuszczalność pary wodnej: 2000 g/(m2.24h)
- maksymalna siła rozciągająca (50 mm): wzdłuż: 180 N , w poprzek: 120 N
- odporność na działanie czynników atmosferycznych: max. 3 miesiące.
- temperatura użytkowa: od -40oC do +80oC
- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- aprobata techniczna: AT/2002-11-0274
- atest higieniczny PZH: 409/PB/251/596/200

płyty OSB – płyty z włókien prasowanych warstwowo o wymiarach 1250x2500 mm, gr 25mm

STROPODACH NAD „GANKIEM”
płyty styropapy :
- płyty warstwowe STYRPAPA to płyty styropianowe EPS 100  obustronnie oklejone papą podkładową 
- wymiary płyty: 100x100 cm , 100x50 cm , 100x30 cm
- grubość płyty: 20 cm
- współczynnik przewodzenia ciepła: λd ≤ [W/m2K]  ≤ 0,038
- klasyfikacja ogniowa:  odporne na działanie ognia zewnętrznego - nie rozprzestrzeniające ognia

KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystykę  opracowano w oparciu  o  paletę  kolorów firmy  BAUMIT.  Podana  powyżej  paleta 

kolorów służy wyłącznie do określenia kolorystyki elewacji i nie jest podstawą do doboru systemu BSO. 

Zastosowano  paletę kolorów BAUMIT LIFE:

1. tynk silikatowy BAUMIT SILIKAT TOP w kolorze 1135 - faktura typu "baranek" o uziarnieniu   
2,0 mm

2. tynk silikatowy BAUMIT SILIKAT TOP w kolorze 0888 - faktura typu "baranek" o uziarnieniu 
2,0 mm

3. Okładzina z płytek klinkierowych imitujaca cegłę w kolorze szarym/grafitowym
4. parapety i obróbki blacharskie w kolorze grafitowym  RAL 7024
5. okna  w kolorze białym
6. drzwi zewnętrzne w kolorze białym RAL 9010 i grafitowym RAL 7024.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
styropian EPS 70:
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035 W/m K
- klasa nierozprzestrzeniania ognia: E 
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu: ≥ 70 kPa 
- wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa 
- wymiary: 100x50 cm gr. 140 mm

8



ŚCIANY ZAGŁĘBIONE W GRUNCIE:
płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS:
- długość: 1250 lub 2500 ± 10 mm,
- szerokość: 600 ± 8 mm,
- grubość:  140 mm (+ 3/- 2 mm dla grubości ł 50 mm)
- możliwe warianty ukształtowania krawędzi: na zakładkę lub pióro-wpust,
- gęstość pozorna: nie mniej niż 30,0 kg/m3,
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: nie mniej niż 300 kPa,
- współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze +10oC: 0,035,
- nasiąkliwość wodą, długotrwała – po 28 dniach przy całkowitym zanurzeniu, % V/V: nie więcej niż 1,0
- absorpcja wody przez dyfuzję, 28 dni, % V/V: nie więcej niż 4,0
- zdolność samogaśnięcia: samogasnący,
- euroklasa reakcji na ogień: E

OBRÓBKI BLACHARSKIE -  parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm w kolorze 
grafitowym RAL 7024

Materiały stosowane do montażu instalacji powinny mieć:
 Oznakowanie  znakiem CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną 

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

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

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

4. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
W przypadku  wprowadzenia zmian sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Zastosowany  sprzęt  musi  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny 
z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. 

5. TRANSPORT
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 i wskazaniach 
Zamawiającego terminie  przewidzianym Umową.  Przy ruchu na  drogach publicznych  pojazdy będą  spełniać 
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie 
i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przewożone materiały należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, 
zawiesi  transportowych,  stosowania  niewłaściwych  narzędzi  i  metod  przeładunku.  Zaleca  się  transport  w 
opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak, aby wolne 
króćce  wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1,0  m.  Materiały  przewożone  powinny  być 
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
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6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 
poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich 
elementów robót.  Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu 
robót  zostaną, jeżeli wymagać tego będzie  Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenie przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność.  Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST a także 
w normach i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu decyzji  Zamawiający uwzględni  wyniki  badań materiałów 
i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  
z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne  czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia 
Zamawiającego będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca, chyba że 
strony postanowią inaczej i zostanie to potwierdzone zapisem do dziennika budowy.

6.1. Prace demontażowe i przygotowawcze
Prace demontażowe obejmują:

 demontaż istniejący starych  okien i drzwiowych
 ponacinanie starych futryn i jej wymontowanie ze ściany
 demontaż rynien i rur spustowych,
 demontaż pozostałych obróbek blacharskich,
 demontaż zbędnych i uporządkowanie wszystkich czynnych kabli zwisających na budynku,
 demontaż parapetów zewnętrznych,
 demontaż pozostałych obróbek blacharskich,
 demontaż krat okiennych,
 demontaż  pozostałych  elementów  zewnętrznych  natynkowych,  jak  uchwyty,  puszki,  dzwonki, 

tablice, skrzynka gazowa, itp.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje:
 usunięcie wszelkich  zewnętrznych  natynkowych powłok malarskich,
 wykonanie  podłoża  pod  docieplenie  -  podłoże  pod  docieplenie  musi  być  stabilne,  równe,  o 

dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń  zmniejszających przyczepność; w tym celu przede 
wszystkim należy kruche i odspojone tynki ścian zewnętrznych usunąć, a następnie uzupełnić zaprawą 
cementową na siatce z dodatkiem domieszki uszczelniającej hydrofobowej zapobiegającej przenikaniu 
wód opadowych do tynku, po czym wykończyć zaprawą tynkarską (szczególną uwagę należy zwrócić 
na tynki w strefie przycokołowej), 

 skucie elementów ceramicznych oraz kamiennych z elewacji  oraz odpadających tynków (około 40% 
pow.), a następnie wykonanie nowego tynku w miejscach ubytków,

 osuszenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej,
 skucie odspojonego tynku, a następnie wykonanie nowego tynku i ewentualne uzupełnienia tynku w 

miejscach ubytków,
 osuszenie ścian zagłębionych w gruncie wraz z wykonaniem izolacji pionowej i docieplenie,
 przed rozpoczęciem docieplenia ścian zewnętrznych sprawdzenie, czy zakończone są roboty dachowe 

i  okienne,  czy zabezpieczone  są  powierzchnie  nie  przeznaczone  do  pokrycia,  czy  zakończone  są 
roboty mogące zwiększyć wilgotność budynku oraz czy wyschnięte są wszelkie zawilgocenia 
i zapewnione jest odprowadzenie wód opadowych poza lico ścian,

 naprawienie pęknięć i ubytków w murach,
 wyszczotkowanie, po wykonaniu napraw i uzupełnień tynków, całej elewacji i staranne zmycie, 

a następnie zagruntowanie całości środkiem gruntującym,
  przed przystąpieniem do docieplenia otwory okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć na czas robót 

folią lub innym materiałem,
 remont istniejących schodów do budynku, wraz z montażem nowych barierek o wysokości 110 cm 

wykonanych ze stali malowanej proszkowo
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6.2. Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej
Montaż i przymocowywanie stolarki okiennej i drzwiowej odbywa się w sposób opisany poniżej,  

chyba, że zalecenia producenta stolarki okiennej stanowią inaczej.

Przegląd okna
Przed ostatecznym zamontowaniem, okno musi być poddane wnikliwej kontroli mającej na celu wykrycie  
ewentualnych ukrytych wad. Najważniejsze punkty kontroli:

 rozmiary;
 drenaż + dekompresja;
 wzmocnienia: dla profili kolorowych;
 uszczelki;
 odpowiedni dobór listew przyszybowych;
 dodatkowe profile takie, jak: progi, wykończenia ościeży, mechanizmy przesuwane, klin pomiędzy 

skrzydłem okiennym a ościeżnicą, w przypadku, kiedy oszklenie, zostało zamocowane wcześniej;
 połączenia zgrzewane;
 widok.

Magazynowanie i transport
Drzwi i okna należy magazynować i przewozić w pozycji pionowej, w pewnej odległości od podłoża i ścian,  
tak, by nie spowodować ich uszkodzenia, Należy, w miarę możliwości unikać uderzeń i wstrząsów podczas 
transportu i mocowania. Nigdy nie należy uderzać w miejsca zgrzewane, gdyż spoiny mogą ulec pęknięciu.

Kontrola otworu w ścianie
Konstrukcja murowana musi być wystarczająco solidna, aby drzwi i okna zostały zamocowane w sposób  
poprawny. W przeciwnym wypadku,  należy wykonać odpowiednie prace remontowe.

Zamocowanie stolarki
 Przed przystąpieniem do montażu należy zdemontować skrzydła stolarki, a następnie nakleić taśmę 

paroprzepuszczalną.  Taśmę  odmierzać  należy  z  parocentymetrowym  zapasem  w  zależności  od 
szerokości taśmy i różnicy pomiędzy wymiarem stolarki i wymiarem otworu drzwiowego. Taśma ta 
spełnia warunki paroszczelności i jednocześnie działa jako przegroda akustyczna. Naklejoną taśmę 
należy naciąć na końcach w celu ukształtowania uszczelnienia w narożnikach otworu drzwiowego. 

 Następnie należy zamocować kotwy stalowe w rozstawie zalecanym przez producenta stolarki.
 Przed zamontowaniem ramy w otworze  stolarki  należy nakleić  taśmę  rozprężną,  której  rozmiar  

zależy od szerokości szczeliny którą ma wypełnić. Taśmę rozprężną można nakleić na profil stolarki, 
bądź też na węgarek, w zależności od sposobu montażu stolarki.

 W  kolejnym  etapie  ramę  stolarki  ustawia  się  w  otworze  a  następnie  sprawdza  pion,  poziom i 
przekątne.

 Po osadzeniu i  zamontowaniu stolarki  oraz rozprężeniu taśmy szczeliny wypełnić  należy pianką 
niskoprężną.  W  zależności  od  sytuacji  taśmę  rozprężną  można  też  włożyć  do  istniejącej  już  
szczeliny w połączeniu murowo-drzwiowym.

 Taśmę rozprężną w narożnikach należy dociąć – nie  należy naklejać taśmy na całym obwodzie  
drzwi w jednym odcinku.

 Po  wyschnięciu  pianki  należy  obciąć  jej  nadmiar  od  strony  wewnętrznej,  ściągnąć  folię 
zabezpieczającą z taśmy, dokleić taśmę do muru i wykonać tynk na mokro.

Po  wymianie  istniejących  okien  skrzynkowych  na  nowe  okna  zespolone  w  miejscu  wyrwanej  futryny 
powstanie szczelina. Na ościeżach należy uzupełnić tynk i zatrzeć, a następnie pomalować całą wewnętrzną  
wnękę okienną. W miejscu styku okna z parapetem szczelinę należy wyrównać zaprawą cementową. Stare 
parapety  wewnętrzne  należy  zdemontować  i  zamontować  nowe  wykonane  z  konglomeratu  żywiczno  – 
marmurowego tzw. „aglomarmuru“. Alternatywnie dopuszcza się montaż komorowych parapetów z PCV w 
kolrze  białym,  wykonanych  z  wysoko  udarowego  polichlorku  winylu,  laminowanych  wysokiej  jakości 
okleinami PVC i laminatami CPL.

Wszystkie prace związane z wymianą starych ościeżnic na nowe należy wykonać przed rozpoczęciem prac 
dociepleniowych. Prace malarskie należy wykonać po robotach dociepleniowych.
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6.3. Prace dociepleniowe stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Przed  przystąpieniem  do  ocieplania  istniejącą  warstwę  wełny  należy  zdemontować. 

Posadzkę  stropu  należy  oczyścić  od  strony  poddasza  nieużytkowego.  Oczyszczoną  przestrzeń 
należy następnie  zdezynfekować specjalnym preparatem. Preparat winien zawierać  środek grzybobójczy, 
powinien równomiernie penetrować w podłoże tworząc warstwę ochronną o dobrej odporności na czynniki 
atmosferyczne,  chemiczne  i  powinien  niszczyć  grzyby,  pleśnie,  porosty  i  mchy  oraz  zapobiegać  ich 
powstawaniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni na stropie należy ułożyć folię paroizolacyjną grubości 0,2 mm. 
Następnie należy wykonać  dwuwarstwowe ocieplenie z mat  wełny mineralnej o grubościach: 1x10,0 cm 
(wełna z demontażu) i 1x10,0 cm (projektowana warstwa wełny), łącznie 20 cm. Maty z wełny mineralnej  
winny spełniać wymagania normy PN-EN 13162:2002 oraz nw. warunki techniczne.

Wełnę  mineralną  rozkładamy równomiernie  i  szczelnie  na  całej  powierzchni  stropu.  Ocieplenie 
wykonujemy sukcesywnie unikając chodzenia po wykonanej izolacji. W trakcie wykonywania docieplenia 
należy wykonać pomost komunikacyjny z płyt OSB nabity na krawędziaki przymocowane do konstrukcji 
stropu.

Po wykonaniu izolacji cieplnej należy rozłożyć na całej powierzchni docieplenia folię wiatroprzepuszczalną. 
Należy pamiętać, aby ścianę na poddaszu domu kultury ocieplić styropianem gr. 14 cm.

W celu ochrony przed zawilgoceniem warstw i zagrzybieniem, np. pleśnią na powierzchni 
wewnętrznej, należy zapewnić prawidłową wentylację przestrzeni powietrznej. 

6.4. Prace dociepleniowe stropodachu nad „gankiem”
Przed  wykonaniem  docieplenia  stropodachów  należy  zdemontować  wszystkie  obróbki 

blacharskie oraz zakończyć remont kominów zewnętrznych.
Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  płyty  izolacyjne  ze  styropapy  powinno  być  czyste,  suche,  zagruntowane  emulsyjną  masą  
asfaltową (gruntowanie  ma  na celu odtłuszczenie  podłoża i  usunięcie  ewentualnego pyłu  i  kurzu,  który 
zmniejsza przyczepność kleju). Do gruntowania należy używać preparatów do tego przeznaczonych zgodnie 
z zaleceniami danego producenta.

Przygotowanie istniejących starych warstw papy dla robót termorenowacji polega na naprawie istniejących 
uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp. Odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć 
i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. 
Przy rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aż do podłoża, a następnie należy wkleić  
pasy papy nowej. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem,  co występuje w przypadku 
większości  naprawianych  dachów,  zaleca  się  wykonać  system  izolacji  złożony  z  papy  perforowanej  i  
kominków wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 40-60 m2 dachu). W celu umożliwienia skutecznego 
odprowadzania wilgoci należy wcześniej przygotowane podłoże rozszczelnić, aż do warstwy zawilgoconej, 
np. poprzez wykonanie otworów wiertłem lub ponacinanie starego podłoża.

Paroizolacja
Na zagruntowanej powierzchni należy rozłożyć  paroizolację z papy perforowanej.  Po czym zamontować 
kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie  pary wodnej 
migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwić odparowanie wilgoci zalegającej w starych pokładach 
podłoża.

Mocowanie 
Ze względu na modernizacyjny charakter robót płyty styropapy należy montować do podłoża za pomocą 
łączników mechanicznych, przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach płaskich.

Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. 
Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym 
stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego (np.ESSVE, EJOT).

Zgodnie z normą  DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się  trzy 
strefy obciążenia wiatrem:

· strefa wewnętrzna,
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· strefa brzegowa (krawędziowa),

· strefa narożna.

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie większy jednak niż 1 
m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem - 
strefę  narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku . Pozostała część dachu poza strefą  brzegową to 
strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują  w strefie narożnej i maleją  w kierunku środka 
dachu. Przyjmuje się,  że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie 
środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 1991-1-4:2008. 
Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-4:2005, gdyż również bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzającym nowy sposób metodyki określania 
oddziaływania wiatru na konstrukcje, w tym także na dach płaski. Wyróżniono tu cztery strefy:
· strefa narożna (F),
· strefa brzegowa, zewnętrzna (G)
· strefa brzegowa, wewnętrzna (H)
· strefa wewnętrzna (I).
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Po zamocowaniu płyt styropapy można przystąpić  do zgrzewania papy   podkładowej, a następnie 
nawierzchniowej.  Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż 
może to  spowodować  przepalenie  papy użytej  do laminacji  oraz  zniszczenie  struktury styropianu.  Papę 
należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów.
Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 
90 stopni.

UWAGA:
Wykonawca,  przed  złożeniem  oferty,  winien  zapoznać  się  z  warunkami  na  budowie,  a  w 
szczególności  przewidzieć  sposób  wykonania  docieplenia,  co  przekłada  się  bezpośrednio  na 
oferowaną cenę usługi.

6.5. Prace remontowe na tarasie
W ramach remontu tarasu istniejącą okładzinę z płytek należy zdemontować.  Płytę konstrukcyjną tarasu 
należy oczyścić i osuszyć. Następnie na stropie należy wykonać następujące warstwy izolacyjne zgodnie z  
rysunkiem:

     
      Rys.  Taras nadziemny z drenażowym odprowadzeniem wody,  w układzie klasycznym: 1 – płyty 
betonowe z płukanego kruszywa antypoślizgowe, 2 – warstwa wodoprzepuszczalna, 3 – warstwa ochronno-
filtrująca,  4  – mata  drenująca,  5  – izolacja  przeciwwodna,  6  – termoizolacja  płyta  XPS gr.  5  cm,  7  –  
paroizolacja, 8 – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem), 9 – pomieszczenie pod tarasem. 
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Uwaga:. Istotą drenażowego odprowadzenia wody, jak sama nazwa wskazuje, jest usuwanie wody 
z warstw wewnętrznych konstrukcji. Złe wykonanie obróbek okapów może także być przyczyną 
problemów. Złe to znaczy takie, które powoduje niedrożność otworów odprowadzających wodę. Na 
fot.  1 pokazano  detal  przy  okapie.  Widać,  że  poziomy  poszczególnych  warstw  muszą  być 
skorelowane  z  wysokością  obróbki,  a  dół  otworów  odpływowych  powinien  znajdować  się  na 
poziomie  wierzchu  warstwy  hydroizolacyjnej.  Koordynacja  wymiarowa  jest  tu  bardzo  istotna. 
Grubość  hydroizolacji  wykonanej  np.  z  papy  termozgrzewalnej  lub  samoprzylepnej  membrany 
bitumicznej może wynosić około 1 cm, co może być porównywalne z wielkością otworów.

      
 
       
Fot. 1. Detal okapu balkonu lub tarasu – otwory odpływowe nie mogą być zakryte przez 
hydroizolację: 1 – płyta konstrukcyjna, 1a – warstwa spadkowa na warstwie sczepnej wraz z 
termoizolacją 2 – obróbka blacharska z otworami odprowadzającymi wodę, 3 – hydroizolacja, 4 – 
warstwa ochronna, 5 – warstwa drenująca, 6 – uszczelnienie narożnika, 7 – uszczelnienie cokolika, 
8 – warstwa użytkowa, 9 – rynna. 

6.6. Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
Istniejącą  drewnianą  pochylnię  zlokalizowaną  przy głównym wejściu  do  budynku  domu  kultury należy 
zdemontować.  W celu  zapewnienia  dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku projektuje  się 
nową  pochylnię  zlokalizowaną  w osi  zachód-wschód prowadzącą  do  głównego wejścia  budynku  domu 
kultury. 
Powierzchnia pochylni – 8,64 m2
Spadek nachylenia pochylni - 6%
Ilość spoczników pochylni - 0
Różnica poziomów – 0,45 m
Długość pochylni – 7,2 m
Szerokość pochylni  - 1,2 m

Posadzkę  pochylni  zaprojektowano  z  płyt  chodnikowych  betonowych  antypoślizgowych   w   kolorze 
grafitowym  układanych  na  zagęszczonym  podłożu  pomiędzy  dwiema  ściankami  oporowymi.   Ścianki 
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(oporowe)  pochylni  należy wymurować  z  bloczków betonowych  gr.  25 i  oprzeć na ławie żelbetowej  o 
wymiarach 30x30 cm posadowionej 1,1 m poniżej przyległego terenu.  Ławę  należy   zazbroić czterema 
prętami  fi  12 (  strzemiona  z  prętów fi  6  rozmieszczonymi  co 30 cm).  Izolację  przeciwwodną  poziomą 
fundamentów wykonać z papy termozgrzewalnej, izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z masy 
bitumiczno-kauczukowej . Po obu stronach pochylni wykonać krawężnik o wysokości 7 cm i szerokości 12 
cm.
Balustradę pochylni zaprojektowano z rur stalowych malowanych proszkowo  fi 50 mm ( części pionowe ) i  
fi 40 mm ( poręcze ) zakotwionych w ściankach oporowych. Pochwyt zaprojektowano na wysokości 110 cm, 
90 i 75 cm w dwóch równoległych pasmach.

6.7. Prace dociepleniowe ścian
Ściany zewnętrzne należy docieplić w systemie wybranego producenta tynków zewnętrznych w 

technologii bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu płyt 
styropianowych  grubości 14,0 cm odmiany EPS 70-040 zaprawą klejącą i łącznikami, wykonaniu warstwy 
zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz wykończeniu całości cienkowarstwową wyprawą tynkarską.

Wyprawami  w  projektowanym  systemie  dociepleń  są  cienkowarstwowe  tynki  strukturalne 
silikatowe o fakturze typu "baranek" i o uziarnieniu 2,0 mm.

W  celu  sprawdzenia  prawidłowości  przygotowania  podłoża  należy  wykonać  kontrolne 
przyklejenie próbek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 x 10,0 cm z warstwą kleju nie przekraczającą 1,0  
cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura 
otoczenia  wynosi  ok.  20ºC,  a  wilgotność  powietrza  nie  przekracza  60%,  podczas  odrywania  po  trzech 
dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji.

Ściany przy gruncie -  po odkopaniu i osuszeniu ścian należy uzupełnić ewentualne ubytki tynku, 
a następnie wykonać izolację przeciwwilgociową folią w płynie. Do tak przygotowanej powierzchni ścian  
należy przyklejać całą powierzchnią płyty z poliestyrenu ekstruodowanego XPS grubości 14,0 cm, podobnie 
jak w metodzie lekkiej-mokrej. Następnie, w zaprawę klejową należy wtopić siatkę z włókna szklanego,  a 
następnie pokryć ściany powłokami z emulsji, mas dyspersyjnych asfaltowo-gumowych, bitumicznych. Jako 
dodatkowe  zabezpieczenie  izolacji  właściwej  należy  zastosować  tzw.  folię  kubełkową,  która  dzięki 
przetłoczeniom będzie odsunięta od  ściany i umożliwi odprowadzenie wilgoci. Podłoże pod izolację  musi 
być  zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsją  asfaltową,,  a  izolacja powinna być  zabezpieczona 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W strefie cokołowej budynku nad poziom terenu na zaprawę klejącą przymocować łącznikami płyty z 
poliestyrenu ekstrudowanego XPS grubości 14,0 cm, następnie wykonać warstwę zbrojoną  siatką z włókna 
szklanego oraz wykończyć całość płytkami klinkierowymi.

Do docieplenia ścian zewnętrznych  należy zastosować:
- Samogąsnące płyty styropianowe gr. 14,0 cm odmiany EPS 70-040, wg PN-EN 13163:2004. Ościeża 
okien i drzwi  docieplone styropianem EPS 70 040 gr. 2,0 cm. Ściany  przyziemia (cokołu) oraz ściany 
zagłębione płytami z poliestyrenu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm.

- Masa klejąca -  jednoskładnikowa w postaci proszku do zarabiania czystą wodą bezpośrednio przed 
użyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wapna. 

- Siatka - odporna na działanie środków alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczona do zbrojenia 
dużych  powierzchni  w  ramach  systemu  ociepleń,  do  zatapiania  w  zaprawie  klejowo-szpachlowej.  
Wielkość oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. Zużycie: 1,1 mb/m (zakład 10 cm), przy rozwijaniu nie powinna 
wykazywać poprzecznego sfalowania.

- Dyble - Ø 8 lub Ø 10 długości  min. 25 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym. 

Masa  tynkarska  -  tynk silikatowy o uziarnieniu  1,5-2 mm w postaci  gotowej  do  bezpośredniego 
nakładania zawierająca polimery  nadające dobrą odporność na działanie warunków atmosferycznych,  
zapewniające dużą trwałość,  elastyczność, nietoksyczność,  mrozoodporność,  odporność na spaliny i  
związki alkaliczne. 
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  Płytki klinkierowe  - okładzina cokołu i ścian (zgodnie z częścią rysunkową – w miejscu istniejącej  
okładziny z kamienia). Powinny być mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasiąkliwości nie większej niż 
6%.

- Podkład gruntujący - gotowy do użycia podkład gruntujący pod tynki  szlachetne stosowany jako 
środek wyrównujący chłonność podłoża i polepszający przyczepność dla tynków.

Listwy cokołowe
W  celu  uzyskania  prostej  i  wypoziomowanej  dolnej  krawędzi  systemu  ocieplającego  należy 

zastosować tzw. listwy cokołowe, dające pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą 
jest  aluminiowy  kształtownik  dobierany  przekrojem  do  grubości  styropianu,  mocowany  do  podłoża 
stalowymi kołkami rozporowymi.  Montaż   profili  cokołowych  wykonać na rzędnej ok. +50cm kołkami 
rozporowymi do ściany co 1mb z wywiniętym pasem z tkaniny szklanej.

Mocowanie płyt styropianowych
Przyklejenie płyt styropianowych metodą pasmowo – punktową, mijankowo. Rozwiązanie wykonać 

wg. dyspozycji systemowej. Zaprawę klejową rozłożyć na równym podłożu ścian pacą grzebieniową. Ilość 
kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min.  
60% powierzchni. Płyty styropianu układać  poziomo, mijankowo (w cegiełkę) - także w narożnikach, na 
docisk  i  mocować  do  ścian  po  stwardnieniu  zaprawy klejowej  systemowymi  łącznikami  z  tworzywa, 
zaczynając  od  dołu,  ewentualne  szczeliny  między  płytami  wypełnić  klinami  ze  styropianu  lub  pianką 
ekspansywną (nie wolno zalewać szczelin zaprawą lub klejem). Ilość kołków i rozstaw na płaszczyźnie  w 
obszarze narożnikowym szerokości 2m i do wysokości 8m - 4 do 6 sztuk na 1 m2 powyżej 8 m – 8 sztuk na 1 
m2.  Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a 
w  przypadku  ich  zagłębienia  w  ociepleniu  niedopuszczalne  jest  uszkodzenie  struktury  styropianu. 
Szczegółowe  dyspozycje  znajdują  się  w  wytycznych  technologicznych  systemu.  Styropian  na  filarkach 
międzyokiennych montować dwuwarstwowo: warstwa I - wypełniająca zagłębienia ścian ok. 2cm, warstwa 
II – do lica docieplenia ściany. 
Uszczelnienia  styków  styropianu  ze  stolarką  ślusarką  i  obróbkami  blacharskimi  należy  wykonać  przy 
pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i  
drzwiowych oraz innych otworów elewacji przykleić ukośne pod katem 45º wkładki z siatki zbrojącej (min. 
20x30  cm).   Wykonać   wzmocnienia  narożników  budynku  oraz  otworów  okien  i  drzwi  osadzając 
aluminiowy kątownik ochronny oraz dodając dodatkowe wzmocnienie z siatki zbrojącej.

 Warstwa zbrojona
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gładź z kleju, w 

którym  zostaje  zatopiona  specjalnie  przeznaczona  do  tego  celu  atestowana  siatka  zbrojąca  z  włókien 
szklanych. Siatka jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami 
zawartymi w masie szpachlowej. 
Warstwę klejową należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą  
10/12 mm w bruzdy. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.  
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości  min. 5 cm. Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1 mm. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej,  tj.  nie wcześniej niż po 2 
dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

Podkład tynkarski 
  Na suchą warstwę zbrojoną (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanieść szczotką lub wałkiem 

podkład tynkarski odpowiedni dla tynku zewnętrznego. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy w sytuacji, gdy np.: na skutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków.
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Tynk zewnętrzny 
Wyprawami  w  projektowanym  systemie  dociepleń  są  cienko  warstwowe  tynki  strukturalne 

silikatowe o uziarnieniu 1,0-2,0 mm.
Czynności nakładania i  fakturowania  tynków silikatowych  mogą być prowadzone w temperaturach od 
+5°C do +25°C,  przy unikaniu  bezpośredniego nasłonecznienia,  silnego wiatru  oraz  deszczu.   Materiał 
należy  naciągać  na  podłoże  rozprowadzając  go  równomiernie  w  cienkiej  warstwie  przy  pomocy  pacy 
stalowej gładkiej  i  zacierać  koliście,  aby wydobyć  strukturę drobnego baranka.  Nadmiar tynku ściągnąć 
również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Przerwy  technologiczne  w  trakcie  nakładania  tynków  zaplanować  tak,  aby  pokrywały  się  z  liniami 
naturalnych rozgraniczeń  elewacji  jak narożniki,  dylatacje lub wykonać  je z dużą  dokładnością  stosując 
samoprzylepne taśmy malarskie.
W miarę możliwości wynikających z szerokości ościeżnic okien w elewacji wykonać ocieplenie węgarków 
bocznych i nadproży otworów okiennych warstwa izolacji grub. min. 2 cm.
Przy realizacji docieplenia ścian zastosować listwę startowa nad cokołem.
Na krawędziach narożnych stosować kątowniki tynkarskie systemowe , wzmocnione dodatkowo siatką z 
włókna szklanego (szer.  siatki – min 20 cm od krawędzi ściany).  W narożach okien wklejać dodatkowo 
ukośnie (pod katem 45 st.) paski tkaniny z włókna szklanego o wymiarach min. 25 x 35 cm.

Montaż  okładzin z płytek klinkierowych
Do  montażu  płytek  przystępuje  się  po  wykończeniu  wyższych  części  ścian,  aby  nie  zachlapać 

tynkiem lub farbą ich powierzchni.  Podłoża, do których będą przyklejane klinkierowe płytki elewacyjne 
muszą być mocne,  równe i  suche,  ale nie powinny być  gładkie,  gdyż zmniejsza to  przyczepność kleju.  
Następnie na przygotowane,  zagruntowane podłoże należy nanieść mrozoodporną  zaprawę  klejową  pacą 
zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 
min.  Po  rozprowadzeniu  zaprawy  należy  nanieść  płytkę  i  docisnąć  ją  do  podłoża.  Czas  korygowania 
położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Płaszczyzna okładziny powinna być wyznaczona 
przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą  i poziomicą  prawidłowości 
płaszczyzny. Kleje stosowane na zewnątrz muszą być elastyczne i mrozoodporne. Grubość warstwy zaprawy 
klejowej  nie  powinna  przekraczać  5  mm,  jednak przede  wszystkim należy stosować  się  do  zaleceń  jej 
producenta. Klejem pokrywa się zarówno spód płytek,  jak i  podłoże. Dzięki temu w warstwie kleju nie 
pozostają puste przestrzenie, w których mogłaby gromadzić się woda. Do mocowania okładzinowych płytek 
klinkierowych nie należy stosować tradycyjnej zaprawy murarskiej m.in. dlatego, że zawarty w niej cement 
może spowodować przebarwienia i powstawanie wykwitów na ich powierzchni. Bezpośrednio po ułożeniu 
płytek  należy  przygotować  spoiny  przez  oczyszczenie  ich  z  zaprawy  klejowej.  Spoinowanie  można 
rozpocząć  dopiero  po  stwardnieniu  zaprawy,  na  której  ułożono płytki,  najwcześniej  po  24  godz.  Masa 
fugująca musi być przeznaczona do konkretnego rodzaju okładziny. Powierzchnia spoiny powinna być lekko 
wklęsła, zaś materiał musi szczelnie przylegać do płytek.  Fuga powinna być elastyczna i mrozoodporna. 
Wprowadza się ją  w spoiny za pomocą  pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni 
ściany obłożonej nową okładziną należy wykonywać  używając wilgotnych gąbek o większych porach lub 
pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. 
Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.
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Płytki na ociepleniu: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja termiczna, 3 – kołki, 4 – zaprawa klejowa, 5 – siatka zbrojąca, 

6 – klej do płytek, 7 – płytki okładzinowe.

Uwaga:
W  trakcie  montażu  warstw  termoizolacji  należy  chronić  środowisko  przed  zaśmieceniem  granulkami 
styropianu i odpadami wełny mineralnej.
Zastosowane płyty styropianowe powinny posiadać certyfikat zgodności z polską norą PN-EN-13163,2009, 
aprobatę  techniczną  wydaną  przez  Instytut  Techniki  Budowanej  oraz  atest  higieniczny  wydany  przez 
Państwowy Zakład Higieny.

Zastosowane wyroby powinny posiadać certyfikat zgodności z polską normą PN-EN-13163;2009,  
aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieniczny wydany przez  
Państwowy Zakład Higieny.
Ocieplenie całości budynku (ściany, stropy) nale  ż  y wykonywa  ć ś  ci  ś  le wg technologii kompletnego,   
wybranego  systemu,  z  zastosowaniem  systemowych  materiałów,  substancji  i  akcesoriów  oraz  
posiadający  certyfikaty  zgodności  z  polskimi  normami,  aktualne   aprobaty  techniczne  ITB  i  
certyfikaty higieniczne PZH.
Wybrany system powinien posiada  ć    klasyfikacj  ę    ogniow  ą    w zakresie nierozprzestrzeniana ognia   
/NRO/.

6.8. Wymiana obróbek blacharskich
Po wykonaniu ocieplenia elewacji, oraz w trakcie wykonywania docieplania stropodachu i remontu 

stropodachu należy zamontować nowe obróbki blacharskie tj.: parapety zewnętrzne, obróbka tarasu, pasy – 
jako wykonane z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm w kolorze grafitowym RAL 7024. 
Przy wykonaniu nowych parapetów zwrócić uwagę na prawidłowy spadek (min.  – 5º spadku) w kierunku na 
zewnątrz oraz na prawidłowe zamontowanie parapetów w sposób umożliwiający swobodne ruchy parapetu 
wynikające  z  pracy  termicznej  blachy.  Uzyskuje  się  to  poprzez  stosowanie  specjalnie  profilowanych 
zakończeń parapetów mocowanych w ościeżach.
Wszystkie  obróbki  powinny  być  tak  wyprowadzone,  aby  ich  krawędź   oddalona  była  od  docelowej 
powierzchni  elewacji  min.  40,0  mm.  Zewnętrzną  krawędź  obróbki  (kapinos)  formułować  tak,  by 
spływająca woda nie zaciekała pod spód i na ścianę. Obróbki powinny być zamocowane w sposób 
stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy.

Po wykonaniu ocieplenia elewacji należy zamontować zdemontowane rury spustowe odtwarzając 
istniejący przed remontem układ. 
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6.9. Pozostałe prace remontowo-modernizacyjne
W ramach  planowanych  do  realizacji  robót  dociepleniowych  należy  wykonać  wszystkie 

niezbędne  prace  remontowo-modernizacyjne  związane  z  termorenowacją  obiektu  oraz  przywróceniem 
funkcjonalności i estetyki otoczeniu przedmiotowego budynku 

W zakres dodatkowych prac remontowo-modernizacyjnych wchodzi:

a) poszerzenie otworu drzwiowego przy głównym wejściu do budynku biblioteki 
W ramach modernizacji  budynku i dostosowania do przepisów dotyczących dróg ewakuacyjnych należy 
poszerzyć otwór drzwiowy głównego wejścia do budynku biblioteki. Nad nowym otworem należy wykonać 
nowe nadproże z kształtowników stalowych.
       Technologia  wykonywania  nadproża  stalowego  w  istniejącej  ścianie:

a) solidne  podstemplowanie  stropu  na  całej  długości    otworu   drzwiowego, zamurowanie otworu 
okiennego

 b) wykucie   z   jednej   strony   ściany,   tuż   nad    otworem,   bruzdy   dla  wstawienia  belki  stalowej, o  
głębokości  od  8  do  12  cm  i  wysokości  od  15 do  25  cm ( zależnie  od  wymiarów  przekroju  
poprzecznego  belki ),

c)  wykonanie  na  obu końcach  bruzdy  podlewki  z  uplastycznionej  zaprawy  cementowej  1 : 3  ( marki  
„8” )  o  grubości  min. 2  cm,  długości  min. 20  cm  i  głębokości  równej  głębokości  bruzdy 
( wierzch  podlewki  równy  ze  spodem  belki  projektowanego  nadproża ),

d)    wywiercenie  w  osi  środnika  belki  otworów  o  średnicy  min.  fi 13  mm,  w  ilości  zależnej  od 
rozpiętości  przesklepianego  otworu  ( 2  szt.  dla  rozpiętości  otworu  do  2,0  m  i  3  lub  4  szt.  dla  
rozpiętości  większych ), 

e)    owinięcie  dolnej  stopki  kształtownika  siatką  Rabitz‘a,
f)     ułożenie    w   bruździe    kształtownika,   oparcie    go   na   podlewkach  cementowych,   oraz 
wypoziomowanie  belki,
g)    wypełnienie   przestrzeni   między   belką,  a  murem   ( nad   górną   stopką  i  za  jej    środnikiem )  

drobnoziarnistym  betonem,  lub  mocną  zaprawa  cementową,
h)    odczekanie  aż  beton  (lub  zaprawa)  zwiąże  i  stwardnieje  (minimum  3  dni),
i)    wykucie   bruzdy   po   drugiej   stronie   ściany,  wykonanie   podlewki,  osadzenie  i  zamocowanie 
drugiej  belki  (jak  w  punktach  b  -  h),
j)   skręcenie  obu  belek  prętami  stalowymi  minimum   12  mm,  z  nagwintowanymi  końcami,  w  ilości  

odpowiedniej  dla  rozpiętości  otworu,  przy  zastosowaniu  podkładek  i  nakrętek, 
k)   wyburzenie   tej   części   ściany  która    znajdującej   się   w  obszarze   projektowanego  otworu 

drzwiowego,  
l)     rozebranie  podstemplowania  stropu;
m)   otynkowanie  nadproża  i  ościeży  nowego  otworu .

b) wymiana pionowej instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa stanowi podstawową ochronę odgromową, w której wyładowania piorunowe 

mogą powodować ograniczone skutki, to znaczy, że ochrona ta zmniejsza ryzyko wystąpienia szkód, lecz nie 
stanowi ochrony absolutnej. Planuje się wykonanie instalacji odgromowej jako odtworzeniowej.
W skład instalacji będą wchodzić: zwody pionowe w postaci drutów lub taśm stalowych ocynkowanych,  
złącza probiercze. 
W trakcie robót dociepleniowych podczas mocowania płyt styropianowych należy zatopić w nich atestowane 
rury winidurowe o średnicy 15 mm i poprowadzić w nich pionową instalację odgromową z drutu stalowego 
ocynkowanego o przekroju min. 50 mm2  zgodnie z normą PN-IEC 61024 1. Na wysokości ok. +1,0 m nad 
poziomem terenu zamontować na elewacji puszki  mieszczące złącza probiercze i łączące pionowe zwody z  
uziomem (otokiem)  oraz służące do wykonania  pomiarów skuteczności  działania  instalacji  odgromowej 
(zaciski probiercze). Elementy instalacji odgromowej muszą posiadać znak zgodności europejskiej CE oraz 
deklarację zgodności. Powinny też być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie lub malowanie farbą 
proszkową oraz zakonserwowane poprzez smarowanie wazeliną techniczną. 
Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej są określone przez następujące normy:
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- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

-PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady 
ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

-PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
-PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik 

B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych.
c)  modernizacja  schodów i  tarasu  od  strony  południowej  i  wschodniej–  w  celu  przywrócenia 

funkcji  istniejącym  schodom  należy  uzupełnić  w  nich  wyszczerbienia,  a  następnie  obłożyć  okładziną 
zewnętrzną.  Jako  okładzinę  projektuje płytki  betonowe  mrozoodporne w  wersji  antypoślizgowej  (beton 
płukany)  w kolorze grafitowym na warstwie drenażowej.  Na nawierzchnię należy przenieść dylatacje z  
niższej warstwy. Ich szerokość może być mniejsza niż szczelin w warstwie dociskowej; ważne jest,  aby 
pokrywały się ich osie.  Szczeliny dylatacyjne nie mogą być wypełnione ani  zaprawą klejową, ani  fugą.  
Trzeba je wypełnić  silikonem. Umożliwi on swobodne odkształcenia nawierzchni w czasie intensywnych 
skurczów termicznych. 
W trakcie naprawy schodów należy zamontować nowe barierki wykonane ze stali malowanej proszkowo w 
kolorze elewacji o wysokości 110 cm.

d)  modernizacja  schodów  od  strony  północnej  budynku  i  schodów  do  kotłowni  –  w  trakcie 
wykonywania  docieplenia  istniejące schody należy naprawić.  Ubytki  należy uzupełnić betonem.  Schody 
należy zatrzeć na ostro wykonując warstwę antypoślizgową.  Murek przy schodach należy otynkować, a 
następnie  z  zewnątrz  obłożyć  okładziną  z  płytek  klinkierowych.  Schody  analogicznie  jak  taras  należy 
obłożyć płytkami chodnikowymi mrozodpornymi wykonanymi z betonu płukanego w kolorze grafitowym.

e)  montaż  daszków  nad  drzwiami  zewnętrznymi –  w  trakcie  wykonywania  ocieplenia  należy 
zamontować nad drzwiami wejściowymi (elewacja północna i wschodnia) daszki systemowe o konstrukcji 
stalowej z wypełnieniem płytą z poliwęglanu komorowego lub szkłem akrylowym w kolorze bezbarwnym  
lub dymnym  odpornym na działanie czynników atmosferycznych oraz promieni UV. Rozpiętość daszków 
L= 1 480 x 910 mm.

Montaż wykonać zgodnie z poniższą instrukcją:
- wywiercić otwory w ścianie w punktach mocowania zadaszenia wiertłem f 12, tak by wiertło 
przeszło przez warstwę ocieplenia i zrobiło otwór również w części murowanej ściany,
- wsadzić rurki (tuleje dystansowe) w wywiercone otwory i zaznaczyć na nich grubość ocieplenia 
( rurki muszą mieć długość równa odległości powierzchni ściany od muru). następnie przyciąć rurki 
w zaznaczonych miejscach,
- wsadzić kołki rozporowe w otwory wywiercone w ścianie,
- włożyć przycięte rurki w otwory,
- przyłożyć zadaszenie i przykręcić je wkrętami do drewna fi 8 pod klucz 13 o długości równej 
grubości ocieplenia + 100 mm. 

 f)  wymiana  daszku  nad  wejściem  do  kotłowni -  w  trakcie  wykonywania  ocieplenia  należy 
zamontować nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń kotłowni na istniejącej konstrukcji stalowej daszek 
wykonany  z  poliwęglanu  komorowego  w  kolorze  bezbarwnym  lub  dymnym  odpornym  na  działanie 
czynników atmosferycznych oraz promieni UV. Rozpiętość daszku L= 8000 x 650 mm 

g) wymiana barierek – w trakcie wykonywania robót dociepleniowych i okładzinowych schodów i 
tarasu należy zamontować nowe stalowe barierki malowane proszkowo w kolorze elewacji. Na tarasie przy 
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głównym wejściu do domu kultury należy zamontować barierkę z możliwością demontażu. Wszystkie nowe 
barierki muszą posiadać wysokość 110 cm.

h) modernizacja chodników okapowych -  po wykonaniu docieplenia ścian należy wykonać wokół 
budynku chodnik okapowy zakończony obrzeżem trawnikowym  z ukształtowanym spadkiem w kierunku 
„od budynku” (min. 2% spadku). Chodnik okapowy wykonać z kostki wibroprasowanej gr. 6 cm w kolorze 
szarym .
            i) modernizacja ciągów pieszych – odtworzenie ciągu komunikacyjnego przy od strony południowej 
i zachodniej budynku. 
Konstrukcję naprawianych nawierzchni  zaprojektowano następująco:
- 6 cm kostka brukowa betonowa 
- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
- 15 cm kruszywo łamane
Podczas odtwarzania ciągów pieszych należy odtworzyć z kostki betonowej istniejące na ciągach schody.  
Spadki podłużne i poprzeczne ciągów pieszych należy ukształtować tak, aby następował samoczynny spływ 
wody deszczowej na przyległy teren zielony. Teren odtwarzanych ciągów pieszych należy ukształtować tak, 
aby znajdował  się  nieco  powyżej  (ok.  8-12  cm)  górnej  powierzchni  terenów zielonych,  aby umożliwić 
przepływanie wód deszczowych na zieleniec. 
Wszystkie ciągi piesze zakończyć obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze szarym.
Nośność podłoża winna  spełniać wymogi rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2  
marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

j) pozostałe prace montażowe i wykończeniowe:
 po dociepleniu i  wykonaniu tynków silikatowych  w uzgodnieniu z inwestorem i użytkownikiem 

obiektu zaleca się zabezpieczyć elewację do wysokości 3,0 m preparatem chroniącym przed grafiti.
Zastosowany  preparat  winien  charakteryzować  się  doskonałą  penetracją,  nasycać  strukturalnie 

materiał bez uszczelniania go, przez wiele lat wpływać jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności 
i  wzrost  odporności  mechanicznej,  a  zaimpregnowany  materiał  cechować  się  powinien  znacznie 
podwyższoną  mrozoodpornością  i  wytrzymałością  na  krystalizacyjne  ciśnienie  soli  rozpuszczalnych  w 
wodzie, nie zmieniać kolorystyki, równocześnie zabezpieczać przed powstawaniem grzybów i porostów. 

 podczas mocowania płyt  styropianowych na budynku należy zatopić w nich korytka montażowe 
PCV i poprowadzić w nich instalację teletechniczną i inne instalacje, jak oświetleniowa, alarmowa,  
itp.,

 wykonać wszystkie niezbędne prace malarskie,
 zamontować  pozostałe  elementy zewnętrznętrzne,  jak:  uchwyty  na flagi,  przyciski  dzwonkowe i 

oświetleniowe, tablice metalowe, etc.
 otwory okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć na czas robót folią lub innym materiałem.  

7 .    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

7.1.  Program zapewnienia jakości
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Przed 
przejęciem terenu  budowy Wykonawca  jest  zobowiązany do  opracowania  i  przedłożenia  Inspektorowi 
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  w  którym  przedstawi  sposób  realizacji  zadania,  możliwości  
techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania.
Program zapewnienia jakości robót powinien zawierać:

 terminy i sposób prowadzenia robót
 organizację ruchu na budowie
 oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP)
 wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę
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 wykaz środków transportu
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót
 wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
 opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczonych na budowę materiałów, sprawdzania 

i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót
 sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości
 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości 
 określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót
 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymanych materiałów
 wszystkie  roboty  i  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem  lub  ich  zmiana  uzgodniona 

z projektantem.

7.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie 
z  programem  zapewnienia  jakości  omówionym  w  pkt.  7.1.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system 
kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek 
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie 
wykonawczym  i  ST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów  zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonawstwem prac będzie zgodne 
z najnowszymi wersjami polskich przepisów o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość 
nie jest niższa niż tam określona. 
Przed  przystąpieniem  do  prac  dociepleniowych  należy  przeprowadzić  kontrolę  przygotowania  do  prac 
wykonawczych.
Kontrola ta powinna polegać na :

 sprawdzeniu  wymaganych  uprawnień  ekipy  wykonawczej  (np.:  do  pracy  na  wysokościach,  do 
wykonania robót ociepleniowych)

 sprawdzeniu  kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych
 sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych 
 sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP.

Kontrola  wykonania  poszczególnych  elementów  systemu  jak  i  całego  systemu  należy  do 
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować:
 kontrolę podłoża
 kontrolę międzyoperacyjną
 kontrolę końcową.

Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu:
wyglądu  powierzchni  podłoża,  na  którym  montowany  będzie  system  ociepleniowy,  równości 

powierzchni  oraz  wykonania  ewentualnych  prac  naprawczych.  Stwierdzenie  odchyłek  od  pionów  oraz 
krzywizn  i  nierówności  elewacji  winno  być  jasno  zapisane  w  dzienniku  budowy  (lub  dwustronnie 
podpisanego protokołu) w formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach, co zabezpiecza interesy 
wykonawcy robót ociepleniowych na etapie odbioru robót.

W ramach kontroli  podłoża należy wykonać  próby przyklejania  płyt  izolacyjnych  do podłoża,  a 
wynik tych prób zapisać w dzienniku budowy.
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Jeżeli  system  jest  mocowany  przy  użyciu  łączników  mechanicznych,  niezbędne  jest 
przeprowadzenie prób nośności łączników. Po ustaleniu wartości siły niezbędnej do wyrwania łączników 
mocujących  izolację,  należy  sporządzić  z  tej  czynności  protokół  zawierający  szkic  lokalizacji  punktów 
pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrów użytego urządzenia. 

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:
 przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania
 obróbek blacharskich
 zamocowania profili
 warstwy zbrojonej
 (ewentualnego) gruntowania
 wyprawy tynkarskiej
 (ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych
Polega na sprawdzeniu  równości powierzchni,  układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia 

łączników mechanicznych.
Klej  należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez producentów systemów.  Należy nakładać 

materiał metodą „pasmowo – punktową” z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z 
kołkowaniem płyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu płyt bez kołkowania. Nierówności i uskoki oraz 
całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej płaszczyzny.

Płyty izolacyjne należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na mijankę 
(minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wyklejania ościeży .  

Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty,  lecz nie 
wcześniej niż przed upływem 24 godzin .

Styk  wykończonego ościeża okiennego z  ościeżnicą okienną powinien być  wykonany w sposób 
szczelny  i  elastyczny  przy  użyciu  pianki,  taśmy  rozprężnej  oraz  listwy  z  materiałem  rozprężnym.  W 
narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne 
paski siatki zbrojącej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować  
tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w ościeżach jest z reguły niekołkowana. Grubość 
izolacji winna być nie mniejsza niż 2 cm. W przypadku, w którym ościeżnica okienna jest tak obsadzona, że  
nie można wykonać ocieplenia ościeża o grubości 2 cm, bo po prostu brak jest miejsca należy rozważyć 
możliwość skucia tynku w ościeżach istniejących dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. 

Ocieplenie ściany zewnętrznej winno być wykonywane co najmniej do poziomu niższego o 30 cm 
od poziomu terenu . Poniżej ocieplenia zasadniczego ściany zewnętrznej występują powierzchnie cokołowe. 
Wykończenie powierzchni cokołowych winno odbywać się przy wykorzystaniu tynków mozaikowych. Przy 
wykonywania  tynków  cokołowych   na  warstwie  ocieplającej  powinny  być  stosowane  dwie  warstwy 
zbrojone.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich
Polega  na sprawdzeniu  zamocowania,  spadków  i  zabezpieczenia  blacharki  przed  negatywnym 

wpływem dalszych procesów (foliowanie).
Obróbki  blacharskie  winny być  montowane  po wykonaniu  izolacji  cieplnej,  a  przed układaniem 

warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany 
przed wodami opadowymi i spływającymi. 

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej bezzwłocznie należy wykonać blacharkę attyk i gzymsów, do 
których dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny być tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy 
spowodowane wiatrem i naprężeniami temperaturowymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. W 
projekcie zastosowano rozwiązanie polegające na zamocowanie do części konstrukcyjnej attyki poziomych 
pasów ze sklejki wodoodpornej o szerokości równej szerokości attyki po ociepleniu, do której mocowana 
jest blacha attyki.

Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winny być montowane ze spadkiem zapewniającym 
odpływ wody (nie mniej niż 2%). Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z 
blachy był  oddalony od   docelowej  powierzchni  elewacji  nie  mniej  niż  3  cm (zalecane  4  cm).  Przed 
zamontowaniem blacharki  należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną i  wyprowadzić 
siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.

Wszystkie  elementy  ocieplane  "wychodzące"  z  płaszczyzny  elewacji  po  ociepleniu,  winny  być 
zabezpieczane obróbkami blacharskimi. 
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Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
Polega  na sprawdzeniu  prawidłowości  zatopienia  siatki  zbrojącej  w  masie  klejącej,  wielkości 

zakładów  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  zbrojonej,  równości,  przestrzegania  czasu  i  warunków 
twardnienia  warstwy  zbrojonej  przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac.  Kontroli  podlega  również 
prawidłowość  wykonania  obrobienia  miejsc  newralgicznych  elewacji  (naroży  zewnętrznych,  ościeży  i 
naroży  otworów,  dylatacji,  podokienników,  kapinosów  itp.).  W  większości  dopuszczonych  technologii 
grubość warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm. 

Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Masę szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości warstwy 

zbrojonej. W świeżą masę szpachlową należy wtapiać wstęgi siatki zbrojącej. Bezzwłocznie po zatopieniu 
siatki  należy ją  zaszpachlować na gładko tym samym  materiałem.  W miejscach styku  sąsiednich siatek 
winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 10 cm.

Uszczelnienia  styków  izolacji  termicznej  do  elementów  wykonanych  z  materiałów  o  innej  
rozszerzalności (np. stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) wykonać z użyciem 
przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili  uszczelniających w sposób podany w projekcie lub  
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami europejskimi, zaleca się w poziomie parteru do wysokości co 
najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej). Wzmocnienia takie 
należy wykonywać w obszarach wejść do klatek schodowych.

Kontrola miejsc szczególnych. 
Wszystkie  szczeliny dylatacyjne  w istniejącej  ścianie muszą  być  wykonane  również w warstwie 

ocieplającej (w formie przedłużenia szczeliny) z zastosowaniem profili dylatacyjnych. 
Szczególne  miejsca  elewacji,  jak  naroża,  ościeża,  dylatacje,  kapinosy  itp.  winny być  obrobione 

siatką  zbrojącą  zatopioną  w  masie  szpachlowej  lub  przeznaczonymi  do  tego  celu  profilami 
specjalistycznymi, zgodnie z projektem. 
Tarasy  nad  wejściami  do  budynku  -  izolacja  przeciwwilgociowa  wyprowadzona  winna  być  na  ścianę 
konstrukcyjną budynku pod ocieplenie. Dla zabezpieczenia spodów płyt przed wodą opadową, wskazane jest  
stosowanie listew kapinosowych przyklejanych do dolnej krawędzi tarasu. 

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej
Polega na sprawdzeniu równości i  nadania właściwej zgodnej  z projektem struktury.  Odchylenie  

powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m). Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku. dotyczy tych przypadków, gdy odchylenie 
powierzchni  przed  ociepleniem  nie  przekraczało  tej  wielkości,  lub  gdy  odchylenie  to  było  większe,  a  
zamawiający przewidział  w zakresie  zamówienia  wykonanie  prostowania  elewacji,  lub  gdy wykonawca 
zgłosił  znaczniejsze  odchyłki,  a  zamawiający  uwzględnił  w  formie  robót  dodatkowych,  konieczność 
usunięcia odchyłek. 

Kontrola malowania
Polega na : sprawdzeniu jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, 

oraz widocznych napraw i zaprawek. 
Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:
 Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

Sprawdza się przez porównanie wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.

 Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby 

do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami  odniesienia.  Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość 
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). 

Zgodnie z obowiązującym prawem komplet dokumentów dla zestawów wyrobów do ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków stanowią łącznie : 

 aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności (dla zestawów 
wyrobów  do  wykonywania  ociepleń,  których  przydatność  do  stosowania  stwierdzono  przed 
1.05.2004 r.), lub 
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 europejska aprobata techniczna certyfikat  zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności (dla 
zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń, których przydatność do stosowania stwierdzono po 
1.05.2004 r.).
Aprobata  techniczna,  certyfikat  zgodności  oraz  deklaracja  zgodności  na  zestaw  wyrobów  do  

wykonywania  ociepleń  ścian  zewnętrznych  winny być  kompletne  i  uwzględniać  wszystkie  komponenty 
zestawu.

Certyfikat zgodności z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń, w której  
nie uwzględniono w rozdziale 1 wszystkich komponentów zestawu nie odpowiada wymogom certyfikatu 
obowiązkowego na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń. 

Aby aprobatę techniczną można było uznać za dokument stwierdzający przydatność do stosowania 
danego  zestawu  wyrobów,  to  w  skład  tego  zestawu  muszą  wchodzi  wszystkie  jego  komponenty.  W 
przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobatą na jakiś dowolny zestaw wyrobów budowlanych, jednak 
nie na zdefiniowany zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych.  

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodności na 3 lata. W przypadku 
aprobat technicznych wydanych wcześniej niż 2,5 roku przed dniem kontroli kompletności dokumentów,  
należy sprawdzić ważność badań okresowych. W przypadku aprobat technicznych na zestawy wyrobów do 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków, badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na trzy 
lata.  

Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów,  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych musi być rejestrowany w dzienniku budowy.

 Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji
Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,  pęknięcia, brak pionowości, odchylenia  
płaszczyzn,  brak  wypełnienia  przestrzeni  materiałami  izolacyjnymi,  szczeliny  w  izolacjach, 
nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa itp.

7.3. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie  Wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub 
ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.  
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować można  wytyczne  krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie 
wyników badań będą  mu  przekazywane  na  formularzach  według dostarczonego przez  niego wzoru  lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania  
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy 
i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
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Zarządzający realizacją  umowy może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  wykonawcy, 
na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty wykonawcy są niewiarygodne,  to poleci on 
wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych  badań, 
albo oprze się wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót  z projektem 
wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

8. DOKUMENTY

8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz 
technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby,  która dokonała zapisu,  z podaniem jej  imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Zamawiającemu  do  ustosunkowania  się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.
W dokumentach budowy powinny się również znajdować: Pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu 
budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji umowy. 

8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dziennika budowy dokumenty budowy zawierają też:

 dokumenty wchodzące w skład umowy
 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie
 protokoły odbioru robót
 opinie ekspertów i konsultantów
 korespondencja dotycząca budowy.

8.3. Przechowywanie dokumentów
Dokumenty  związane  z  robotami  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Obowiązek  zabezpieczenia  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zaginięcie  któregokolwiek 
z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora.  

9. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiorowi częściowemu
 odbiorowi końcowemu
 odbiorowi ostatecznemu
 odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  dokonywanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania 
ogólnego  postępu  prac.  Gotowość  do  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  a  także 
wymaganych prób szczelności i sprawdzeń instalacji sanitarnych zgłasza kierownik robót (budowy) wpisem 
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do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie  
przeprowadzony  niezwłocznie,   jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia.  
Wykonanie robót stwierdza się wpisem do dziennika budowy i protokolarnie jeśli wymagają tego warunki  
techniczne wykonania i odbioru robót.

9.2. Odbiór częściowy robót
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania:
 prac naprawczych podłoża
 przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakołkowania 
 obróbek blacharskich 
 warstwy zbrojonej 
 wyprawy tynkarskiej i malowania

9.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór  końcowy polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  ilości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez 
Inspektora  Nadzoru  oznacza  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru.  O  gotowości  do  odbioru  Wykonawca 
zawiadamia na piśmie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie,  
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wszystkich 
dokumentów  o których mowa w punkcie 9.4.
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy 
i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacja  techniczną  oraz  ofertą  przetargową  Wykonawcy.  W  trakcie  odbioru  końcowego  komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, 
uzupełniających  lub  też  nie  zakończenia  pełnego zakresu  robót  Zamawiający przerwie  swoje  czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego.

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową i powykonawczą
 specyfikację techniczną
 ofertę przetargową
 uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru  (szczególnie  dotyczące  robót  zanikających  i  ulegających 

zakryciu) z udokumentowaniem wykonania jego zaleceń
 dziennik budowy 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz przeprowadzonych badań i prób technicznych
 atesty,  świadectwa  dopuszczenia,  certyfikaty  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń  (jeżeli  tego 

wymagają)
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe  do  odbioru  końcowego,  Zamawiający  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego  robót.  Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót  poprawkowych  i robót uzupełniających 
wyznaczy Zamawiający.  Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie 
odbiór ostateczny.

9.5. Odbiór  ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze  końcowym.  Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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9.6. Odbiór  gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość zostanie określona 
w umowie.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty  stanowiące  podstawę  do  wykonania  robót  w  przypadku,  gdy  nie  sprecyzowano  sposobu 
wykonania  prac  w  dołączonej  do  specyfikacji  dokumentacji  technicznej  i  przedmiarach  robót  oraz 
zaleceniach w przekazanych w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego:

 PN-EN 13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja"

 PN-B-20132:2004  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  -  Wyroby  ze  styropianu  (EPS) 
produkowane fabryczne - zastosowania

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

 EN  ISO  13163:2004  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Fabrycznie  produkowane 
wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) - Specyfikacja

 PN-EN 13499:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja"

 PN-B-23116:1997  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  filce  maty  i  płyty  z  wełny 
mineralnej

 PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)
 PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczenia”
 PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego” 
 PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”
 PN-82/PN-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”
 PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Określenie właściwości  przy 

przenikaniu pary wodnej”
 EN  ISO  10077-1:2000  „Wersja  polska.  Właściwości  cieplne  okien  drzwi  żaluzji  –  obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona”
 Instrukcja  ITB  nr  321  „Stosowanie  wyrobów  z  wełny  mineralnej  do  izolacji  termicznej  w 

budownictwie”
 Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa o higieny pracy – tekst jednolity 
 Dziennik Ustaw nr 169 z   2003 r, poz.1649, 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki,  Pracy i 

Polityki  Społecznej  w sprawie  jednolitego  tekstu  rozporządzenia   Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

 Dziennik Ustaw Nr 47,  poz. 401 z dnia 6 lutego  2003 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury r.w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288, 
z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002  r.  w  sprawie  minimalnych 
wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 62 z 2002 r. poz. 1596, z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  14  marca  2000  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 
313, ),

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr  207 z 2003 r. poz. 2016; z 2004 r. Nr 6 
poz. 41 i Nr 92 poz. 881 i Nr 93 poz. 888; z 2005 r. Nr 163 poz. 1364; z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; z  
2007 r. Nr 99 poz. 665 i Nr 191 poz. 1373; z 2008 r. Nr 145 poz. 914 i Nr 206 poz. 1287).

29



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie(Dz.  U. Nr  75,  poz.  690)  z późniejszymi  
zmianami (13.02.2003 r., Dz. U. Nr 33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 
198, poz. 2041 oraz z 2006r. Dz.U. nr 245, poz. 1782)

 Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  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). 

 Aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów
 Wytyczne producentów urządzeń i materiałów.
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