
SST 01 
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA  WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

Inwestor : 

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. 

39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12 

 

Rodzaj inwestycji: 

„Przebudowa i termomodernizacja budynku warsztatowo-
biurowego MKS” 

 

Adres: 

Mielec, ul. Moniuszki, działka nr ewid. 2888/20,  

obręb 1 Stare Miasto 

 
RODZAJ ROBÓT:  
CPV – 45.45.30.00-7  -  
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
( ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWN. Z WYPRAWĄ 
ELEWACYJNĄ  WRAZ  Z ROBOTAMI TOWARZYSZ ĄCYMI) 
 
 
Mielec, grudzie ń 2009 r. 



 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru docieplenia ścian zewnętrznych warstwą styropianu 
gr. 15, 10 i 3 cm  wraz  wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego 
akrylowego, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa 
i termomodernizacja budynku warsztatowo-biurowego M KS”.  
Wykonanie w/w prac jest konieczne ze względu na znaczne zuŜycie elementów 
elewacji budynku  i dostosowanie do wymogów aktualnie obowiązującej normy 
cieplnej. 
 

Projektuje się termomodernizację budynku MKS-u w Mielcu przy ul. Moniuszki, 
w zakresie m.in.: 

• docieplenie ścian,  

• wymianie części okien, świetlików, bram,  

• przebudowie niektórych otworów okiennych,  

• przebudowie zadaszenia konstrukcji stalowej nad bramą do części 

warsztatowej,  

• remoncie kominów, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich. 

 

Uwaga: roboty dociepleniowe nale Ŝy prowadzi ć z naleŜytą ostro Ŝnością, 
zabezpieczaj ąc istniej ące kable elektryczne, alarmowe, informatyczne (dla tych, 
które b ędą ulegały zakryciu nale Ŝy przewidzie ć monta Ŝ rur osłonowych i rewizji 
umo Ŝliwiaj ących przeprowadzenie diagnostyki, naprawy i ewentua lnej wymiany 
bez naruszania warstwy elewacyjnej) i rury gazowe n a elewacji budynku!  

Opis projektowanych robót zawarto w opisie zagospod arowania na str. 
11, 12 i 13 oraz w ekspertyzie technicznej na str. 17, 18 i 19. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej 



1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Zgodnie z zaleceniami naleŜy wykonać następujący zakres robót budowlanych : 

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : 
- demontaŜ obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych; 
- skucie odparzonych tynków ścian zewnętrznych oraz pękniętych okładzin ścian 

cokołu ; 
- rozbiórka stalowego zadaszenia nad bramą 
- demontaŜ  elementów instalacji odgromowej, 
- usunięcie istniejących parapetów zewnętrznych okien i przymocowanie 

kątowników z bednarki pod oknami do mocowania nowych parapetów z blachy 
powlekanej po dociepleniu, 

- demontaŜ tablic reklamowych i w przypadku ich ponownego mocowania 
przewidzieć profil dystansowy, 

- demontaŜ drabiny na dach; 
- demontaŜ elementów drobnych, mocowanych do ścian elewacji: kratek 

wentylacyjnych, uchwytów do flag , numer budynku , szyldy, klimatyzatorów itp. 
 
B. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ 

Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO  AKRYLOWEGO  : 
- wykonanie rusztowań zewnętrznych rurowych z ich odgrzmieniem 

i zamontowaniem siatki zabezpieczającej ; 
- oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian , cokołów ; 
- zagruntowanie powierzchni przeznaczonych do termomodernizacji; 
- ułoŜenie warstwy ocieplenia ścian z płyt styropianowych gr.15 i10 cm na kleju 

oraz docieplenie ościeŜy z płyt styropianowych gr. 3 cm; 
- ułoŜenie warstwy siatki ; 
- zamontowanie naroŜników ochronnych naroŜy wypukłych ; 
- wykonanie warstwy tynku podkładowego i ułoŜenie wyprawy elewacyjnej z tynku 

akrylowego na ścianach zewnętrznych oraz tynku Ŝywicznego cokołu ; 
 
C. OBRÓBKI BLACHARSKIE : 

- montaŜ rynien i rur spustowych ; 
- montaŜ nowych obróbek blacharskich 
- montaŜ podokienników-parapetów zewnętrznych ; 
- montaŜ instalacji odgromowej obiektu ; 

D. ROBOTY TOWARZYSZĄCE: 
-  otynkowanie, obłoŜenie siatką na kleju i malowanie kominów; 
- montaŜ daszku aluminiowo-systemowego nad drzwiami. 

1.4. Określenia podstawowe     
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

1.6. Informacja o terenie i placu budowy . 
Inwestor przekaŜe wykonawcy robót na czas wykonania prac plac budowy oraz 
wyznaczone pomieszczenie w zapleczu budynku. 



Proponuje się, by dojście i transport materiałów dla wykonania robót odbywał się 
drogą wewnętrzną, na teren wyznaczony przy docieplanym obiekcie . 
Przed rozpoczęciem robót wyznaczony plac budowy naleŜy wygrodzić ogrodzeniem 
tymczasowym z elementów powtarzalnych z blachy trapezowej. 
Ze względu na prowadzenie prac i korzystanie z ciągów komunikacyjnych w obrębie 
czynnego obiektu naleŜy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy 
wykonywaniu robot i transporcie materiałów. 
W związku z wykonywaniem prac w obrębie czynnego  obiektu naleŜy plac budowy 
oznakować , wygrodzić , wydzielić wejście do budynku modernizowanego z pełnym 
zabezpieczeniem , wykonaniem daszków ochronnych . 
Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem , z przestrzeganiem szczególnych 
warunków bezpieczeństwa . 
Dojazd do placu budowy zjazdem z ulicy ogólnodostępnej. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" pkt.2 - "Wymagania dotyczące wyrobów 
budowlanych". 

Zastosowane materiały : 
Płyty styropianowe frezowane odmiany EPS 70-038 lub EPS 100-038 według PN-B- 
20132:2004 

- gr.15 i 10 cm, 
- wielkość płyty 100 cm x 50 cm, 
- odmiana samogasnąca, 
- struktura styropianu zwarta, 
- trudno zapalna, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni większą niŜ 8 N/m2. 

Zaprawa klej ąca pod styropian i sposób nakładania kleju: 
- zaprawa klejąca systemowa, 
-  przymocowanie do podłoŜa mineralną zaprawą płyt termoizolacyjnych uzyskaną 

przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą 
zarobową / dokładne parametry określono w aprobacie technicznej/, 

- nakładanie kleju metoda punktowo – pasową tj. zaprawę nakładamy jako pas 
klejący 3-4 cm wzdłuŜ krawędzi płyty. Dodatkowo naleŜy nałoŜyć na powierzchnię 
wewnętrzną sześć punktów klejących o średnicy ok. 10 cm, 

- ZuŜycie – ok.5,5 kg/m2. 

Łączniki mechaniczne – kołki i sposób kołkowania: 
- zastosowanie łączników wkręcanych z długą strefą rozpręŜną i łbem metalowym, 
- głębokość osadzenia w murze min. 90 mm, 
- ilość łączników 4 kołki / m2. 

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe: 
- mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca najwyŜszej jakości do cienkowarstwowego 

/3-5 mm/ zbrojenia systemów ociepleń, 
- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku 

z wodą zarobową, 



- po upływie 24h od załoŜenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą 
ispos nr 1 i rozprowadza ją pacą zębatą 10x12mm, tworząc łoŜysko 
grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi ok. 120cm. Tkaninę 
zbrojeniową naleŜy załoŜyć po bokach z zapasem po ok. 10cm względnie 
przeciągając ją poza krawędzie okien lub naroŜników, 

- zuŜycie – zatopienie tkaniny zbrojącej ok. 3kg/m2. 

Siatka zbrojeniowa: 
- siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana o podwyŜszonej odporności na 

zrywanie, stosowana do ispos nr 1, 
- gramatura siatki – min. 145 g/m2, ale powinno się stosować 160 g/m2, 
- wymiary oczek – 4ex mm lub 4ex mm, 
- zuŜycie 1,1 m2/m2. 

Tynk nawierzchniowy: 
- tynk akrylowy barwiony w masie / dekoracyjny / faktura nakrapiana gr. 2 mm, 
- tynk zacierany o strukturze nakrapianej grubość ziarna 2,0mm, 
- współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej - <0,3 kg/m2h0,5, 
- niski współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd = ok. 0,02 m, 
- wiąŜe bez napręŜeń – odporny na spękania, 
- zuŜycie: ok. 2,0 – 2,4 kg/m2. 

Farby elewacyjne: 
- farba elewacyjna szara do malowania gzymsów, 
- minimalny współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej ok. 0,07 kg/m2h0,5, 
- niski współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd = ok. 0,02 m, 
- nietermoplastyczna – wysoki efekt samooczyszczania, 
- odporna na zanieczyszczenia środowiska, 
- wysycha bez napręŜeń, 
- zuŜycie 0,39 – 0,50 l/m2. 

Profile aluminiowe  . 
Zostaną zastosowane listwy cokołowe( startowe ) do wykonania dolnych krawędzi 
docieplenia oraz profile naroŜnikowe z siatką. 

Obróbki blacharskie .  
Zaleca się stosowanie parapetów systemowych wraz z profilami zamykającymi 
boczne krawędzie parapetów. W przypadku zastosowania parapetów z blachy 
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej plastizolem naleŜy stosować pod 
parapetami , pomiędzy parapetem a ociepleniem uszczelnienie . Boczne krawędzie 
parapetów muszą być wygięte w kształcie litery C , tak aby woda spływająca przez 
parapet nie miała moŜliwości wnikania pod ocieplenie. 
Pozostałe obróbki gzymsów - z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze 
popielatym RAL 7037. 

Taśma uszczelniaj ąca 
Uszczelka rozpręŜna wodochronna jednostronnie klejona o grubości 5 mm, 
zabezpieczająca ościeŜnicę okienną przed dostawaniem się wilgoci poprzez 
wielokrotne powiększanie swej objętości. Alternatywnym rozwiązaniem uszczelnienia 
ościeŜnicy okiennej jest profil PCV na gąbce samoprzylepnej dostępny w systemach 
ocieplenia lub kit silikonowy trwaleplastyczny. Kit silikonowy trwaleplastyczny 
przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie jako uszczelnienie przy obróbkach 



blacharskich itp. Kit musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz 
posiadać wysoką plastyczność. NaleŜy stosować kit w kolorze tynku – dopuszcza się 
zastosowanie kitu bezbarwnego . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu kołowego, z uwzględnieniem 
wielkości dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. Do transportu pionowego naleŜy uŜyć Ŝurawia przenośnego oraz 
transportu przewidzianego do tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych 
pozycjach przedmiarowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV), 
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r , zmieniające 
Rozporządzenie WE 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) następującymi kodami : 
45000000-7    Roboty budowlane 
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe  
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
 
5.1. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych. 
Proponuje się przy wykonywaniu dociepleń ścian zewnętrznych zastosowanie 
bezspoinowego systemu ociepleń (BSO – Bezspoinowy System Dociepleń ) zwany 
inaczej metodą lekką mokrą. 
Metoda ta polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji termicznej 
(styropian grubość 10 cm), którą mocuje się bezpośrednio do oczyszczonej 
i wyrównanej powierzchni tynku ścian. Miejsca szczególnie naraŜone na uszkodzenia 
mechaniczne wzmacnia się podwójną warstwą siatki, a naroŜniki i gzymsy 
zabezpiecza się kątownikami aluminiowymi z siatką. Gotową i wyschniętą warstwę 
zbrojącą naleŜy zagruntować podkładem tynkarskim. Warstwę wykończeniową 
stanowić będzie cienkowarstwowy tynk akrylowy. Przyjęto, Ŝe kolorystyka wyprawy 
elewacyjnej akrylowej będzie w tonacji popielato-beŜowej (wg systemu TERRANOVA 
lub równowaŜnego). 
 



Ocena wypraw tynkarskich . 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować 
się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości zauwaŜalnych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle 
rozproszonym z odległości > od 3.0 m. Ponadto dopuszczalne odchylenie 
wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny, pionu i poziomu powinno być zgodne 
z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinno być większe niŜ: 
- na całej wysokości kondygnacji 10 mm ; 
- na całej wysokości budynku 30 mm ; 
- na całej długości dwumetrowej łaty – w kaŜdym kierunku prześwit pod łatą - 2.0 mm  

Mocowanie rur spustowych . 
Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki, które uszczelnia się dookoła pianką 
montaŜową lub kitem plastycznym. 
Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać tak, aby 
pomiędzy orynnowaniem a ocieploną ścianą pozostała szczelina minimum 2 cm. 
Uwaga : 
Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza 
w ciągu doby spada poniŜej 4oC lub gdy jest za gorąco, bardzo wietrznie lub, kiedy 
pada deszcz. 
Wyprawa tynkarska elewacji, zwłaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich 
warunków do wysychania i wiązania. Zbyt duŜe nasłonecznienie uniemoŜliwi zatarcie 
tynku, poniewaŜ zaprawa za szybko zwiąŜe, a ujemna temperatura moŜe 
spowodować, Ŝe nie zwiąŜe z podłoŜem. 
W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji mogą pojawić się rysy 
skurczowe. 
Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia płyt i tynkowania ich powierzchni 
powinny być zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu. 
Zaleca się prowadzenie prac z rusztowań stojących, obejmujących całość ocieplanej 
elewacji. Na rusztowaniu powinna być zamocowana siatka ochronna 
zabezpieczająca elewację przed wpływem warunków atmosferycznych a szczególnie 
nasłonecznienia i deszczu. Z drugiej strony siatka chroni przed zanieczyszczeniem 
i odpadającym tynkiem. 

5.2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, 
jeŜeli spełnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.j. 
1. oznakowany znakiem CE , albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej , albo 
3. znakowany znakiem budowlanym . 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeŜeli 
producent mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał , na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.  



Ocena zgodności obejmuje właściwości uŜytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio 
do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych. 
Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy uŜyciu metod 
sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, 
zwany dalej „regionalnym wyrobem budowlanym „ , moŜe być oznakowany znakiem 
budowlanym na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
O uznaniu, Ŝe dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, 
orzeka w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor 
nadzoru budowlanego. 
Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest 
dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu w/w decyzji oraz wydaniu przez producenta, 
na jego wyłączną odpowiedzialność, oświadczenia, Ŝe wyrób budowlany został 
wytworzony tradycyjnie, na określonym terenie przy uŜyciu metod sprawdzonych 
w wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych naleŜy: 

- stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów. W instrukcjach tych 
określono sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów, 

- przestrzegać okresów przydatności do stosowania, 
- przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem środków szkodliwych, 
- dla wyrobów budowlanych, dla których konieczne jest pobieranie próbek, w celu 

weryfikacji ich jakości, naleŜy prace te prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, 
a w przypadku ich braku zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi 
instrukcjami technicznymi. 

5.3. Wykonanie systemu docieple ń 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta – 
instrukcjami dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót naleŜy uwzględniać wymagania 
producenta systemu dociepleń. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie jakości materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoŜa, kontrola jakości klejenia płyt, 
izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola 
wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni 
warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej (tynku 
i malowania). 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi  
końcowemu. 



Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia 
po uŜytkowaniu w tym okresie, oraz ocenę wykonanych ewentualnych robót 
poprawkowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za 
określony zakres robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej 
(WN). 
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. 
Specyfikacja 


