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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  OCIEPLENIA 
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ METODĄ LEKKO MOKRĄ 

I.WSTĘP
1.1 Przedmiot S.T.
Przedmiotem opracowania jest  specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru robót  ocieplenia 
budynku świetlicy wiejskiej  w Korzenicy. Nazwa opracowania:  „Termomodernizacjabudynku 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzenica”.

1.2.Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót objętych S.T.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
termomodrenizacją budynku i obejmują:
a)  wykonanie  docieplenia  stropu,  ścian  zewnętrznych  i  ścian  fundamentowych  wraz  z 
kolorystyką,
b) naprawa ubytków,
c) przyklejenie styropianu,
d) wykonanie tynku cienkowarstwowego 
e) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
f) wymiana częściowa stolarki okiennej (okna w sali posiedzeń) i drzwiowej ( drzwi do garażu i 
na strych)
g) wykonanie obróbek blacharskich
h) robót towarzyszących opisanych w projekcie  i przedmiarze – termomodernizacji budynku

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniem w 
obowiązujących  Polskich  Normach,  Specyfikacji  technicznej  i  literaturze  fachowej.  oraz 
”Warunkchi technicznymi wykonania i odbioru robot”

1.5.Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prowadzenie robót w sposób zgodny 
z  przepisami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  Odpowiada  za  jakość  ich  wykonania  , 
wbudowanych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  oraz  za  zgodność  dokumentacją 
kosztorysową, przedmiarem, Specyfikacją Techniczną , obowiązującymi normami i przepisami 
prawa , a także poleceniami nadzoru technicznego, inwestorskiego i autorskiego projektanta.

II. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie  zakupione materiały przez wykonawcę powinny posiadać zaświadczenie  o jakości 
,atest i zgodność z PN, BN i PZH. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych  i  jakościowych  materiałów  zakupionych  z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca 
ponosi  wszystkie  koszty  ,  a  tym  samym  opłaty  i  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem 
materiałów. Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 
przed zniszczeniem i zachowały swą jakość do wykonania robót. Materiały muszą być dostępne 
do  sprawdzenia  i  kontroli  .  Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie 
akceptowane  materiały  ,wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko.  Miejsce  składowania 
materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę.
Inwestor może dopuścić do użytku tylko te materiały które posiadają :
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-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący  ,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  PN lub  aprobatą  techniczną  w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Materiały które nie spełniają w/w wymagań będą odrzucone.

2.2. Materiały izolacyjne 
Materiały do ocieplenia budynku powinny być zgodne z kosztorysem i technologią oraz posiada 
aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.3. Składowanie materiałów:
Materiały należy składać w wyznaczonym przez inwestora miejscu.
Materiały które mogą ulec zamoknięciu należy składować w pomieszczeniu zamkniętym lub pod 
zadaszeniem a także z zaleceniami producenta materiałów.

III.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  takiego  sprzętu,  który  nie  będzie  miał 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości oraz zakresu 
robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do 
wykonywania  robót  musi  być  utrzymany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy i  posiadać 
aktualne badania techniczne. Sprzęt musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury a 
z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, ( Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. ) a w szczególności w Rozdziale 
7  Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  ,  oraz  rozdziale  8  Rusztowania  i  ruchome podesty 
robocze.

3.2. Sprzęt do robót dociepleniowych
W  zależności  od  potrzeb  Wykonawca  musi  wykazać  się  możliwością  korzystania 
z następującego sprzętu:
- samochód dostawczy      - wózki , taczki do transportu na budowie           - rusztowania
- drobny sprzęt 
Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  powinny  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do 
technologii warunków wykonania robót.

IV. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu  ,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów  . 
Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  ,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  W 
czasie załadunków , transportu i wyładunków należy przestrzegać zaleceń producentów w tym 
zakresie.

V. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymogami  norm  (PN) 
i postanowieniami umowy. 
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5.2. Zakres prac przygotowawczych
 Do zakresu prac przygotowawczych branży robót budowlanych należą następujące czynności: 
• zorganizowanie zaplecza budowy - zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych i ewentualnie 
socjalno-biurowych  w  ramach  opracowanego  przez  wykonawcę  planu  organizacji  i 
zabezpieczenia budowy, 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

5.3. Zakres robót zasadniczych
Przed  przystąpieniem  do  prac  dociepleniowych,  należy  dokonać  demontażu  obróbek 
blacharskich  dachu wraz z  rynnami  i  rurami  spustowymi  i  obróbkami  blacharskimi  oraz ich 
wywozu do punktu skupu złomu wskazanego przez Inwestora. Do zakresu robót zasadniczych 
branży budowlanej, które należy wykonać należą następujące czynności:
• izolacja termiczna ścian fundamentowych
• izolacja termiczna ścian zewnętrznych
• izolacja termiczna ścian na strychu
• izolacja termiczna stropu 
• wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej
• roboty przy instalacji odgromowej
• malowanie pomieszczeń

5.4. Warunki techniczne wykonania robót
• Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić 
powyżej +5 C. W tym czasie elewację, należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 
•  Czasowa  ochrona  przed  deszczem  powinna  być  zapewniona  do  momentu  ostatecznego 
zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.
 • Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.
 • W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 
• Pomiędzy rusztowaniem, a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość (minimum 
45 cm),  a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania 
wody. 
• Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +- 6 mm na promieniu 
1,2  m,  wolne  od  wykwitów.  Ubytki  powinny  być  uzupełnione  za  pomocą  odpowiednich 
preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
• Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności 
kleju do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary 
pomiędzy  płytami  większe  niż  1,5  mm  należy  wypełnić  materiałem  termoizolacyjnym,  nie 
wolno ich wypełniać masą klejącą.
 • Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu 
łaty długości co najmniej 2,5 m. 
•  Całą  powierzchnię  styropianu  należy  przeszlifować  ruchami  okrężnymi,  a  powstały  pył 
dokładnie usunąć. 
• Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak 
naroża  budynku,  dylatacje  lub linie  taśmy maskującej.  Należy  zapewnić  odpowiednią  liczbę 
pracowników  i  rusztowań.  Należy  unikać  prac  na  silnie  nasłonecznionych  i  nagrzanych 
powierzchniach.  Zaleca się w miarę możliwości  używać materiału pochodzącego z tej  samej 
serii.

5.5. Ocieplenie ścian fundamentowych 
Należy  ocieplić  ściany  fundamentowe  na  głębokość  ok.  100  cm  poniżej  poziomu  izolacji 
poziomej z papy.  Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji  przeciwwilgociowej  pionowej można 
przystąpić do klejenia płyt styropianowych grub 5 cm. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę 
należy nakładać punktowo na płyty,  a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do 
podłoża. Zalecane jest wykonanie próby polegającej na przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 
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cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Ptyły styropianowe, należy stosować 
zgodnie z zaleceniami producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ 1261/2013. 

5.6. Docieplenie ścian
Tynk należy oczyścić  z łuszczącej  się farby,  powierzchnie  odpylić,  ewentualne  ubytki  tynku 
uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu 
docieplenia.  Wykonanie  ocieplenia  należy  rozpocząć  od  zamontowania  na  cokole  listwy 
cokołowej  aluminiowej.  Przyklejanie  płyt  styropianowych  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami 
producenta systemu.  Do mocowania płyt  należy zastosować łączniki  mechaniczne w ilości 6 
sztuk  na  1  m2  na  całej  powierzchni,  natomiast  8  sztuk  na  1  m2  w  strefie  krawędziowej. 
Mocowanie  mechaniczne  wykonać  po  upływie  24  godzin  od  przyklejenia  płyt.  Długość 
łączników warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 5 cm. Po trzech dniach 
od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać 
tynk cienkowarstwowy mineralny oraz zamocować profile elewacyjne (gzymsy,  obramowania 
okien, parapety, bonie) i podwójnie pomalować farbą silikonową zewnętrzną. Warstwę zbrojoną 
i  wyprawę  elewacyjną  wykonać  w  sposób  zalecany  przez  producenta  systemu  i  zgodnie 
z projektem. 

5.7. Obróbki blacharskie
Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  pokrycia.  Obróbki  blacharskie 
z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubości 0,6 mm można wykonywać 
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych  podłożach.  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o 
konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.8. Roboty malarskie
5.8.1.Roboty  malarskie  powinny być  wykonane  zgodnie  z  projektem w/w roboty  mogą  być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie z prawidłowo wykonanych rusztowań.
5.8.2.Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie 
przeznaczone do malowania a następnie zagruntować .
5.8.3  Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  dopiero  po  wyschnięciu  tynków  i 
oczyszczeniu z kurzu.
5.8.4. Normy świadectwa
Świadectwo ITB nr:525/84,528/85,565/85,566/85

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć 
założoną jakość robót.
Inwestor  ustali  jaki  zakres  badań i  kontroli  jest  konieczny ,  aby zapewnić  wykonanie  robót 
zgodnie z umową. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli  ,  włączając odpowiedni personel do badań 
materiałów i  robót.  Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa na dowód , że wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  oraz  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
VII. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar  robót  będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacja  projektową w 
jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym 
powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiaru – dotyczy robót 
wykonywanych powykonawczo i ryczałcie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w 
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ilościach  podanych  w  kosztorysie  nakładczym  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia robót. Błędne dane będą poprawiane wg instrukcji inwestora na piśmie.
VIII. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń i odpowiednich norm , roboty podlegają etapom robót:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy                    - odbiór ostateczny      - odbiór pogwarancyjny
Odbioru robót dokonuje Inwestor. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

IX. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO.
Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami
- certyfikaty , aprobaty techniczne ,świadectwa jakości , atesty i orzeczenia CNBOP. ,POŻ.
- dziennik budowy i książka obmiaru robót.
W przypadku ,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego ,komisja porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.

X. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  za  jednostkę  obmiarową  roboty,  należy  przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami 
umowy,  dokumentacją,  kosztorysem  ofertowym,  oceną  jakości  użytych  materiałów 
i jakości wykonanych robót. Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót wymienionym w 
projekcie, przedmiarze, specyfikacji technicznej oraz umowie na wykonanie robót

XI. PRZEPISY I NORMY

• Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
póż. zm.).
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z póź. zm.).  
- Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
- EN ISO 9001/2000- Certyfikat – technologii wykonania ocieplenia 
metoda lekką – mokrą  
- PN- EN-ISO 6946 – ochrona cieplna budynków
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie BIOZ /Dz. U. 120 poz. 
1126/
- Aprobata techniczna ITB AT –15-2655/2004
- PN-B-02025:1999
• Karty techniczne produktów DTR. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

                                                                                                               Opracował:
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