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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

IZOLACJIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU 
GIMNAZJUM NR 1 

UL. 10 – LUTEGO 26 W GDYNI 
 
 
 
Kod CPV 45110000-1  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW   
                                      BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45400000-1  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW  
                                      BUDOWLANYCH 
Kod CPV 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE 
 
 
 
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku 
Gimnazjum Nr 1 przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni wraz z robotami towarzyszącymi. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót  remontowych  przewidzianych w projekcie remontu izolacji 
pionowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe obejmują odkopanie ścian 
fundamentowych, oczyszczenie ich, demontaż starych studzienek doświetlających i montaż 
nowych wraz z podłączeniem, ułożenie tynku cementowego tzw. rapówki i nowej izolacji 
pionowej. 
Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją    
     
Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo - 
budowlanych: 

 
1.3.1.  Roboty rozbiórkowe 
 
• rozebranie płyt chodnikowych  

• rozebranie nawierzchni asfaltowej 

• rozebranie świetlików betonowych 

• ręczne wykopy na odkład do poziomu posadowienia ław fundamentowych 

• ręczne odbicie starych tynków ścian fundamentowych  

• wywiezienie i utylizacja gruzu  
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1.3.2.  Roboty izolacyjne i odgrzybiające 
 

• odgrzybianie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych 

• dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian fundamentowych  metodą smarowania, preparatem 
do zwalczania grzybów i pleśni np. IZOHAN GRZYBOSTOP 

• wykonanie tynków cementowych  

• izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych roztworem asfaltowo – żywicznym do  
   gruntowania np. IZOHAN IZOBUD Br 
• izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych preparatem powłokowym np. IZOHAN  
   IZOBUD Gr 

• izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych izolacyjna masa szpachlująca np. IZOHAN 
IZOBUD 

 
1.3.3.  Roboty wykończeniowe 
 
• montaż doświetlaczy okiennych ACO Marcant  125x130x60cm – 4 szt 
• zasypanie wykopów  ziemią z odkładu z ubiciem warstwami co 15cm i zagęszczaniem 

ubijakiem mechanicznym 

• ułożenie betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – PLAC 
SZKOLNY 

• ułożenie betonowej kostki brukowej o gr. 5 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 
OPASKA  SZER. 1,5 M WZDŁUZ BUDYNKU 

• ułożenie opaski z płyt chodnikowych 50x50x5 cm - KLOMB 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy.    
 
1.6.  Dokumentacją  jaką należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt 4.0.  
 
2.2.     Izolacja pionowa  
 
2.2.1. Roztwór asfaltowo – żywiczny do gruntowania np. IZOHAN IZOBUD Br 
 
Właściwości roztworu asfaltowo – żywiczny do gruntowania: wodochronny, łatwy i szybki w 
stosowaniu, zwiększający przyczepność podłoży, posiadający doskonałe właściwości penetracji 
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w głąb izolowanych powierzchni, zabezpieczający betony przed wilgocią i korozją, posiadający 
bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych. 
Sposób stosowania: 
Przed wykonaniem gruntowania preparatem należy odpowiednio przygotować powierzchnię. 
Podłoże powinno być czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, nacieków itp. Dokładnie 
wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską lub pędzlem. 
Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, dla łatwiejszego 
wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego 
pomieszczenia na 1 - 2 doby. 

 
2.2.2. Preparat powłokowy np. IZOHAN IZOBUD Gr 
 
Właściwości preparatu powłokowego: wodochronny, łatwy i szybki w stosowaniu, tworzący 
izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych, posiadający bardzo dobrą 
przyczepność do betonu i innych podłoży mineralnych. 
Sposób stosowania: 
Przed nałożeniem preparatu należy odpowiednio przygotować powierzchnię. 
Podłoże powinno być czyste, suche i gładkie, uprzednio zagruntowane roztworem gruntującym. 
Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską. Zaleca 
się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, dla łatwiejszego 
wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego 
pomieszczenia na 1-2 doby. 
Preparat powłokowy należy nanieść na zagruntowaną powierzchnię – grubość powłoki 
nie mniejsza niż 0,7 – 0,8 mm. 
 
2.2.3. Izolacyjna masa szpachlowa np. IZOHAN IZOBUD 
 
Właściwości izolacyjnej masy szpachlowej: odporna na wysokie ciśnienie wody (do 0,8 MPa),  
wyprawa o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności, łatwa i szybka w stosowaniu. 
Sposób stosowania: 
Przed nałożeniem masy należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być 
nośne, czyste, równe, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, mleczka cementowego, smoły oraz innych 
substancji antyadhezyjnych. Podłoża bitumiczne nadają się do obróbki za wyjątkiem tych 
zawierających środki zmiękczające. We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać 
fasety (wyokrąglenia).Masę można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne 
podłoże wydłuża czas wiązania.  
Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym i preparatem 
powłokowym. Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą 
lub szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę 
nie grubszą niż 2 mm. Prace należy wykonywać w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, 
dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z 
produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby.  
Izolacyjną masę szpachlową należy nanieść na zagruntowaną powierzchnię – grubość 
powłoki nie mniejsza niż 3 mm. 
 
2.2.4. Doświetlacze okienne np. ACO MARCANT  
 
Doświetlacze okienne wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, 
gwarantującego stabilność, trwałość i odporność na obciążenia. Korpus powinien być całkowicie 
szczelny nawet w przypadku dłuższego parcia wody gruntowej, o wymiarach 125c130x60 cm.  
Kompletny doświetlacz składa się z korpusu wraz ze śrubami mocującymi oraz 
rusztu oczkowego dostosowanego do ruchu pieszego wykonanego z odpornej na korozję stali 
ocynkowanej z zabezpieczeniem przed wyjęciem. Dodatkowo zamontować elementy odpływu z 
syfonem, uszczelką, osadnikiem liści i pierścieniem uszczelniającym służące do podłączenia 
doświetlacza do kanalizacji.   
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3.0.  SPRZĘT    
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.0. 
 
3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji pionowej  
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.   
 
5.0.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
 
Ogólne zasady wykonywania robót : 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać 
odpowiedni urządzenia do usuwania z budynku materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni 
przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy 
pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy w robotach budowlanych.  
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież 
roboczą, kaski, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale 
utrzymywać w dobrym stanie. 
Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, 
słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia 
i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub 
wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
A/ część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- bezpieczeństwo i higienę pracy 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
-     rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku 

materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. 
Materiały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- sposobu wykonywania  izolacji przeciwwilgociowej 
 
7.0. ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady i podstawa odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej pkt 9.0. Odbiór 
jakościowy robót remontowych i modernizacyjnych powinien być dokonywany wg tych samych 
zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy 
zwrócić na roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych 
elementów budynku oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w przypadkach, gdy remont 
obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna być uprzednio wykonana 
ekspertyza techniczna, na podstawie której zostaje opracowana dokumentacja projektowo - 
kosztorysowa dla robót remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna być 
wskazana kolejność i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych i zastępowania starych 
elementów nowymi. Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
a)  dokumentacja projektowo - kosztorysowa 
b)  dokumentacja powykonawcza 
c)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

Cześć l Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „ Arkady" w 
1989r. 

d) normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 
nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER) 

e) wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych do 
budowy. 

Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory zanikowe 
i odbiór końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w 
protokole. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 
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Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 
  
Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być 
sprawdzona przez komórkę kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w 
zaświadczenie o jakości. Odbiorca może uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub 
może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub pełne. Badania pełne 
przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy nasuwają zastrzeżenia na 
podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są przeznaczone do budowli 
szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich pracę statyczną, warunki użytkowania lub 
wysokie wymagania estetyczne. 
Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas 
powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
 
8.0.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1.  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych) itp. 

-     wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy (składowania odpadów  budowlanych, 
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy) 

-    zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
      wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie  gwarancyjnym 
-    podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania zapłaty dodatkowej za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.0.   PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
 
- WTWO  Robót  budowlano – montażowych  Tom 1,2 – Budownictwo ogólne: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- Projekt budowlany (architektura + instalacja  sanitarna i elektryczna) 
- Specyfikacje Techniczne 
 
9.2.   Zalecane normy i dokumenty 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) i branżowe (BN ) w 
tym w szczególności NORMY : 
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• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy  odbiorze.  

• PN - 63/B - 06251  Roboty budowlane i żelbetowe 

• PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane 

• PN - 56/B - 06024 Wytyczne wykonania robót ziemnych 

• PN - 85/B - 04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych 

• PN - 88/B - 32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN - B - 30020:1999  Wapno 

• PN - 79/B – 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

• PN - B - 19701:1997  Cementy powszechnego użytku 

• PN - ISO - 9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące  systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
 

Zalecane dokumenty: 
 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania  

ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2004 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I  
  część 4 wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień  CPV 
 
Kody robót budowlanych i remontowych przewidziane w budynku Gimnazjum Nr 1  zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 2151/2003 z dnia 16 grudzień 2003 r. 
 
45214200-2     Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych  
                      związanych ze szkolnictwem  
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7     Roboty budowlane 
45320000-6     Roboty izolacyjne 
45262500-6     Roboty murarskie 
45261310-0     Kładzenie zapraw 
45410000-4     Tynkowanie. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 
45261210-9     Obróbka blacharska zewn. parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej 
45300000-0     Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45110000-1     Roboty ziemne 

 


