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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 02 - IZOLACJA CIEPLANA POSADZKI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych, 78-300 Świdwin.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowejj  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót – wykonania izolacji poziomych z płyt styropianowych układanych na sucho.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegółowaspecyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  prostych
robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu  metod wykonania  wynikających z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz
przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  izolacji  poziomych  z  płyt  styropianowych
układanych  na  sucho,  wykonywanych  wewnątrz  budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w  zakresie
sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania izolacji poziomych z płyt styropianowych
układanych na sucho oraz ich odbiorów.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” 
W Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie  surowym,  pokryta  tynkiem
mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji  (wyrównania, redukcji)
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła  w  postaci  płyt  styropianowych  i
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Łączniki  mechaniczne  – określone łączniki  do mocowania systemów izolacji  cieplnej  do podłoża,  na przykład kołki
rozporowe i profile. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nieobjęte  normą  zharmonizowaną  –  dla  której
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zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których nie  została  wydana europejska ocena  techniczna,  a  dokonano
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz  w Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym są  nieobjęte  zakresem  przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych  wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane  w  sposób  określony  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego
właściwościach  użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony  do  obrotu,  instrukcje  stosowania,  instrukcje  obsługi  oraz  informacje  dotyczące  zagrożenia  dla
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty

produkcji.
Specyfikacja  standardowa  nie  opisuje  ewentualnych  różnic,  dotyczących  wymagań  dla  poszczególnych

bezspoinowych  systemów  ociepleń.  Należy  je  uwzględnić  przy  przygotowywaniu  szczegółowej  specyfikacji
technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocenach technicznych). 
2.2.1. Płyty termoizolacyjne
Płyty styropianowe:
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100 Dach/podłoga  EPS 200 dach/Podłoga)

mają zastosowanie jako izolacja termiczna układana na sucho na izolacji przeciwwilgociowej. Zaleca się układanie
izolacji w dwóch warstwach, mijankowo, aby ograniczyć możliwość powstania mostków termicznych.

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem  ekspandowanym
nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w strefach  o  podwyższonym oddziaływaniu  wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoć
gruntowa). Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,

2.2.2. Elementy uzupełniające 
Elementy uzupełniające – dodatkowe akcesoria to na przykład:
– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do  wypełniania

szczelin dylatacyjnych, połączeń z innymi detalami,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź

do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  pochodzących  z  systemów  różnych

producentów lub nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów i  wyrobów na  budowę  powinno  być  potwierdzone  odpowiednim  protokółem  lub  wpisem  do

dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją
producenta lub odpowiednią normą, europejską oceną techniczną, aprobatą techniczną.
Podstawowe zasady przechowywania: 
– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach  suchych,  przez  okres

zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w warunkach  zabezpieczonych  przed

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji
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Najczęściej stosowany sprzęt do robót dociepleniowych to:
– do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i

elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
– pozostały sprzęt – przyrządy pomiarowe (taśmy i mierniki laserowe) poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie

itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej – wydanej do
31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  jej  ważności  krajowej  oceny  technicznej  (pkt  4.  Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,
wodnego i innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się
prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych,  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki,
wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w  czasie  transportu  należy
stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące,
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Do  wykonania  izolacji  z  płyt  styropianowych  należy  bezwzględnie  stosować   wyroby  jednego  producenta

dedykowane  do  realizowanego  rozwiązania  technicznego.  Stosowanie  wyrobów  innych  producentów  możliwe  jest
tylko  wtedy   gdy  dopuszcza  to  producent/dostawca  materiału.  W  trakcie  wykonywania  robót  należy  bezwzględnie
przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta/dostawcy materiału.
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót należy:
– zapoznać się z projektem robót ociepleniowych, 
– zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jeśli zachodzi taka potrzeba przygotować plan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
– upewnić się, że wykonane zostały wszystkie wcześniejsze roboty, niezbędne do wykonania izolacji cieplnej,
– upewnić się, że wykonane zostały roboty, które mogą mieć wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości,  wilgotności,
twardości, nasiąkliwości i równości.

5.4. Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża zależny jest głownie od typu i  stanu. Jednak niezależnie  od rodzaju podłoża należy
przede wszystkim:
– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  antyadhezyjnych  (olejów

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

szczegółowej oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczególną uwagę należy poświęcić na właściwą ocenę i przygotowanie podłoży o problematycznej nośności.

5.5. Wykonanie ociepleń 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Płyty styropianowe, bezwzględnie, układać w minimum dwóch warstwach, mijankow w celu ograniczenia wystąpienia

mostków termicznych.
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Nie zaleca się chodzić lub ustawiać innych materiałów budowlanych bezpośredno na ułożonej izolacji.
Zabranie sie wypełniania szczelin styku płyt za pomoca kawałków rozdrobnionego materiału izolacyjnego.
Wszystkie ewentualne docinki powinny być prowadzone w sposób szczegółowy i bardzo dokładny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów w dzienniku  budowy,  dotyczących  przyjęcia
materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,  potwierdzających
zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w  niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej ST.
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki:
– być odpowiednio nośne – o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa (określonej metodą „pull  off”

lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji cieplnej), 
– być  oczyszczone  z  pyłu,  luźnych  powłok  malarskich  lub  cienkowarstwowych  wypraw  tynkarskich  oraz

zagruntowane jeśli jest to konieczne;
– być  odpowiednio  płaskie,  dopuszcza  się  odchylenia  od  płaszczyzny:  +  2  mm  i  –  4  mm,  a  ewentualne  lokalne

nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyrównawczej;
– być  odpowiednio  czyste  –  wszelkie  zatłuszczenia,  wykwity,  mleczko  cementowe,  resztki  szalunkowych  środków

antyadhezyjnych  i  inne  zabrudzenia,  pył,  zanieczyszczenia  biologiczne  oraz  materiały,  które  mogą  zmniejszyć
przyczepność  lub  wejść  w  reakcję  chemiczną  z  materiałami  systemu  ocieplenia,  powinny  być  usunięte
mechanicznie  lub  zmyte  pod  dopuszczalnym  ciśnieniem  wodą  (z  ewentualnym  zastosowaniem  odpowiednich
środków chemicznych);

– być  odpowiednio  mało  wilgotne  –  wyschnięte  po  oczyszczaniu  wodą  oraz  wolne  od  ewentualnego  podciągania
kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.3. Badania w czasie robót

Jakość  i  funkcjonalność   zależy  od  prawidłowości  wykonania  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
– kontroli sposobu i jakości ułożenia płyt izolacji termicznej – szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości

krawędzi płyt, ukształtowania styków i połączeń,

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny spełnienia  wszystkich  wymagań,  dotyczących  robót
ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z dokumentacją  projektową i  specyfikacją  techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi w trakcie

realizacji zmianami,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania izolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie  dokumentów  czy
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały
się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady ogólne

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnię izolacji oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości i szerokości ścian w stanie surowym
w rozwinięciu. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Zasady ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wykonanie izolacji poziomych z płyt styropianowych układanych na sucho podlega odbiorowi robót zanikających.
Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy  przeprowadzić  badania

wymienione w niniejszej specyfikacji.
Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją

techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W  przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i  rodzaj  materiałów koniecznych

do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora – Inspektor nadzoru  i kierownik budowy lub innego
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę

przewiduje.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację  powykonawczą  –  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku

wykonywania robót,
- dokumenty budowy – dziennik budowy i  protokoły z uzgodnień i  zmian wprowadzonych w trakcie  realizacji  prac,

książki  obmiarów,  jeśli  były  prowadzone,  protokoły  odbiorów częściowych  i  wyniki  kontroli  przeprowadzanych  w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzające dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego
zastosowania, użytych do robót materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w  niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej robót ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego przedmiotu  zamówienia
oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny  zostać  odebrane.  W  takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego  ocieplenia  z

wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  przedstawić  je
ponownie do odbioru,

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności  ocieplenia  lub
jego  estetyki  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów do odbioru można przystąpić dopiero po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.

Protokół powinien zawierać co najmniej:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym

a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji  jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  ocieplenia,  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Zasady ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  w  umowie  o
wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje się, że cena za te
prace  w  przyjętej  ofercie  Wykonawcy  w  przypadku  umowy  ryczałtowej  lub  stawka  ceny  jednostkowej  w  przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu oraz ustawienie i rozbiórkę i pracę rusztowań, 
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– ułożenie iolacji termicznej,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac i likwidację stanowiska roboczego,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawcą  i  zgodnie  z

zaleceniami producenta.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru

pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja  (wersja
angielska).

10.2. Inne dokumenty

Instrukcji  i  wytyczne  producentów/dostawców  materiałów  użytych  do  wykonania  izolacji  poziomych  z  płyt
styropianowych układanych na sucho


