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(ST.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont tarasów oraz wykonanie nowych izolacji pionowych ścian piwnic wraz z 

ocieplenie ścian zewnętrznych w części budynku Przedszkola Publicznego nr 72 przy 

ul. Felczaka 14 w Szczecinie. 

Zamawiającym jest Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót wynikających z projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji 

polegającej na remoncie ścian i tarasów w budynku Przedszkola Publicznego nr 72  

w Szczecinie. 

 

Zakres prac budowlanych 

 Demontaż warstw wierzchnich tarasów 

 Skucie tynków 

 Czyszczenie ścian  

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

 Wykonanie nowych warstw podłogowych na tarasach 

 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych 

 Wykonanie prac pomocniczych 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Robotami towarzyszącymi są : 

-Wygrodzenie stref bezpieczeństwa 

-Zabezpieczenie dojścia do budynku 

-Wywóz materiałów rozbiórkowych. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Terenem budowy będzie plac przy przedszkolu oraz taras dolny i górny wraz z częścią 

dróg wewnętrznych przy budynku, na których składowane będą materiały budowlane.  

 

1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który 

uzgodni z inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien 

wykonawca opracować plan organizacji robót w trakcie ciągłej pracy obiektu. 

Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń, instalacji lub innych elementów 

budynku Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

władze, oraz niezwłacznie przystąpi do prac zabezpieczających a następnie napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania,  

np. uszkodzenia instalacji, uszkodzenia części budynku. 

 

1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, 

-będzie 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. 

-materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane tymczasowo w miejscu 

wyznaczonym przez Inwestora. 

 

1.8.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia zawartego w projekcie budowlano wykonawczym dla przedmiotowej 

inwestycji. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

1.9. Ogrodzenie placu budowy 
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Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu 

budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu 

budowy w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

-oznaczenie i wygrodzenie przejść, 

-oznakowanie terenu budowy, 

-wygrodzenie stref bezpieczeństwa 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.10. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi 

w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą. 

 

1.11. Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia: 

 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 

z wymaganiami określonymi w projekcie budowlano - wykonawczym. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , 

jeżeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym zgodnie z 

warunkami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92. poz. 881). 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków 

dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem 

zagospodarowania budowy. 

 

2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów 
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w projekcie budowlano - wykonawczym. Oznacza to, że 

każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo 

oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być 

dołączona informacja zawierająca: 

-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany 

-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, 

odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT 

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 

-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 

-inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT 

-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający 

się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na 

etykiecie przymocowanej do niego. 

Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób 

podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót. 

 

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych 

Kolorystyka materiałów określona została w dokumentacji projektowej jednak 

dodatkowo przed zakupem wymaga akceptacji ze strony zamawiającego. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego, powinny być niezwłocznie 

usunięte z placu budowy. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i autora 

projektu o proponowanym wyborze. Zamawiający , po uzgodnieniu z autorem 

projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany 

i zaakceptowany przez Zamawiającego materiał nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
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WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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 i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez  Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , 

dokumentacji projektowej a także w normach budowlanych i wytycznych . 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
5.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 

5.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów które budzą wątpliwość co do jakości , o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub 

naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
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tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

5.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 

z wynikami badań celem ich oceny. 

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

5.4.Dokumentacja budowy 

5.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym 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 Kierowniku 

Budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

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 w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 

załącznikami 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem 

powodu 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

 

5.4.2. Księga obmiarów 
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Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to 

wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i 

obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych 

na piśmie przez Inwestora. 

Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a)projekt budowlano - wykonawczy 

b)protokoły przekazania tereny budowy 

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

d)protokoły odbioru robót 

e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 

f)korespondencję na budowie 

 

5.4.4.Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedkładane do wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiary robót określają zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie i służą do wewnętrznego rozliczenia wykonawcy z podwykonawcą. 

Książka obmiarów w relacji Zamawiający a Wykonawca nie będzie prowadzona. 

 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo , 

wzdłuż linii osiowej i podawane w [ m]. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 

inaczej, objętości będą wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i 

urządzenie w [ szt ]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, 

które mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 

 

6.3 Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 

umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
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7.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

b) odbiór końcowy 

 

7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi 

Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 

7.4. Odbiór po okresie rękojmii 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

 

7.5. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 

w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, które umożliwią 

przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

7.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować 

odpowiednie dokumenty: 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

-dziennik budowy 

-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, 

-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

 

8.ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Dokumentacja projektowa 

9.1.1.Zestawienie dokumentacji projektowej: 

Projekt wykonawczy w zakresie robót ogólnobudowlanych 

 

Specyfikację techniczną opracował: 

Artur Konieczny 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 
45320000-6 

SST-01.00 Roboty hydroizolacyjne 
 
 

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  izolacją pionową ścian piwnic od zewnątrz budynku Przedszkola 
Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót: 
-czyszczenie szczotkami murów piwnic, 
-skucie starych tynków i pozostałości po starej izolacji, 
-skucie skorodowanych elementów cegieł i betonu, 
-wypełnienie ubytków w murze i spoinach, 
-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru bez hydroizolacji , 
-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru ze starymi  hydroizolacjami 
bitumicznymi, 
-wykonanie hydroizolacji emulsją polimerowo-bitumiczną na bazie z tworzyw sztucznych, 
bitumu i wypełniaczy, 
-wykonanie izolacji z hydraulicznie wiążącej mikrozaprawy uszczelniającej na bazie 
cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów, 
 
1.4 Określenia podstawowe: 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się 
z 
gruntem przed wilgocią 
izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 
węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub 
urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być: 
-przeciwwilgociowe, 
-parochronne, 



 11 

-wodoszczelne. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie 
w celu 
zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową. 
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą 
pomieszczeniach 
występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona 
na zalewanie wodą. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami ze szczególnym 
uwzględnieniem zapisów w kartach technicznych produktu. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach 
użyteczności publicznej. 
 
2.1 Preparat gruntujący: 
Płynny  koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelniania  i renowacji 
budowli. Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw 
wilgoci podciąganej kapilarnie. Mocno chłonące podłoża należy zwilżyć wodą zgodnie  z 
dokumentacją techniczną.  
DANE TECHNICZNE:  
-gęstość: ok. 1,15 g/cm3  
-odczyn pH: ok. 11. 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:  
-przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości),  
-nasiąkliwość powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5, 
-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa), 
-czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą,  
-preparat natryskiwany lub kładziony pędzlem. 
 
2.2 Szlam uszczelniający (warstwa sczepna): 
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. Środek o wysokiej odporności na 
siarczany, normalnie wiążący. Używany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej 
nakładanej pędzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. 
Wysoka odporność mechaniczna.   
Dane techniczne:  
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku  
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut  
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Temperatura stosowania: +5°C do +30°C  
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania  
Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5  
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200  
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa  
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa  
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.  
 
2.3 Elastyczny szlam uszczelniający:   
Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do końca 
usuniętych powłokach bitumicznych. Nakładany metodą szpachlowania, cienką warstwę 
na całej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.   
 
 
2.4 Zaprawa uszczelniająca: 
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, 
zawierająca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne. 
Dane techniczne: 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 100 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
 
2.5 Hydroizolacja ściany zewnętrznej: 
2.5.1 
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod 
ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na 
wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  
ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie 
rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą.  
Uszczelnienie  dwuskładnikowe:  
Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa  
Składnik B — Proszek reakcyjny  
Właściwości produktu:  
- elastyczna mostkująca rysy 
- o wysokiej zawartości części stałych  -90% 
- dobra przyczepność do podłoża 
- odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje 
agresywne 
- wiążąca w wyniku reakcji chemicznej, odporna zadeszcz po ułożeniu. 
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2.5.2 
 Hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą na bazie cementu, kruszywa oraz 
specjalnych dodatków i modyfikatorów, bazującą na technologii materiałów wiążących. 
Do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części 
budynków i budowli takich jak:  
ławy fundamentowe,  
ściany fundamentowe,  
płyty fundamentowe.  
do uszczelnienia stref cokołowych budynków,  
do uszczelnień przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podłoża) – 
zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej,  
do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu 
wannowego,  
Właściwości  produktu: 
 - szybkowiążąca, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach  
 - wysychanie niezależne od warunków atmosferycznych - wiązanie chemiczne  
- łatwa obróbka  
 - wiążąca bez pojawiania się rys i naprężeń własnych, także przy obciążeniach wiatrem i 
promieniowaniem UV  
 - bardzo dobra przyczepność do podłoża  
 - wysoka szczelność, także przy parciu wody odrywającym hydroizolację od podłoża  
 - mostkowanie rys o szerokości powyżej 2 mm nawet w niskich temperaturach  
 - odporność na mróz, starzenie się i wpływ promieniowania UV  
 - nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni  
 - może być pokrywany okładzinami ceramicznymi i płytkami  
 
2.6 Woda 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt  i narzędzia:  
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 
druciane, myjka 
   wysokociśnieniowa.  
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym 
  mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na 
  zaprawę,  
- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
szczotka, pędzel,  
-do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): 
szczotka do 
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nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków 
drobnoziarnistych  
 
4. TRANSPORT 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić 
dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić 
przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także 
wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem.  
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin 
ważności produktu.  
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej  przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych oraz normach i normatywach obowiązujących dla systemu 
zabezpieczeń elementów budynku opartego na krzemianowaniu. 
 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych 
materiałach ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli 
np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z 
ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże 
musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków 
antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być po wietrzenie suche, dopuszczalne 
jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było 
spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw 
należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem 
dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych powierzchni 
optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym - 
wykonanie tzw. „rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na 
płytach lub ławach fundamentowych powinny być fazowane.   
 
5.2 Wykonanie robót 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie 
szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą 
cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej przemurować 
cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. 
Uszczelnienie muru należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i 
zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur fundamentowy należy 
nanieść grunt do  
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krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść mineralny 
szlam uszczelniający przeciw wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierającej. Kolejno 
wykonać pokrycie mineralnym szlamem uszczelniającym oraz podwójnie bitumiczną, 
dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami sztucznymi, 
tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydro-izolację gr. ok. 3,2mm.  
 
5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Preparat gruntujący jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 
krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako 
drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:  
- chronić przed dziećmi  
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć  
porady lekarza  
- nosić okulary lub ochronę twarzy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie  z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
obowiązujących  norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz 
wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji w przyjętej projektem technologii 
krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie 
aplikacji poszczególnych materiałów ale  równieżodpowiednich odstępów czasowych 
pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej 
temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do 
ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spełnienie 
następujących warunków:  
-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  
-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych 
warstw przewidzianych systemem,  
-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw 
układanych na ścianie (również tynków),  
-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  
-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać 
normom  i być wpisane w dziennik budowy,  
- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich 
wymaganymi parametrami.  
 
6.2 Badania 
laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
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6.3Badania jakości robót w czasie 
budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, 
wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej 
powierzchni. Każdorazowo należy wyliczyć warstwy i pogrubienia celem rzetelnego 
rozliczenia zużycia materiałów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 
dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -
zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i po dokonaniu odbioru końcowego robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  
- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  
- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
- Aprobaty techniczne 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 


