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2 Podstawa opracowania
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. poz.2072/
• Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340
z dnia 16.12.2002 z późn. zm./
• Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
późn. zm. ogł.wDz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
podziemnych części i przyziemi budynków w ramach zadania „Termomodernizacja budynku
pływalni GRYFIA w Słupsku”.

4 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 6.1.

5 Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub
różnic poziomów powierzchni podłoża. Warstwa wygładzająca - cienka warstwa
wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. Warstwa gruntująca - powłoka
wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki
ochronnej. Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i
pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej
zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
- budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
- fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.
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6 Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem podziału robót według
Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych

Szczegółowy opis robót

7

Zakres prac remontowych dotyczy wykonania izolacji pionowej ścian zewnętrznych
budynku pływalni miejskiej Gryfia przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku. Budynek jest
aktualnie użytkowany.

7.1 Zakres prac budowlanych.
•
•
•
•
•

Wykopu ziemne,
Izolacja termiczna ścian,
Izolacja ścian masą bitumiczną,
Izolacja przeciw wilgociowa ścian folią kubełkową,
Zasypanie wykopów piaskiem.

8 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

8.1 Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania ,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość.

8.1.1 Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- polimerowe,
- cementowe,
- cementowo-polimerowe,
- bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych

8.1.2 Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z
materiałów rolowych
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące
materiały rolowe:
- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.
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Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5
mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

8.1.3 Materiały pomocnicze
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów
hydroizolacyjnych, takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
- łączniki mocujące, kotwy, śruby, -taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
- woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

8.2 Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów itp.

8.3 Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały
przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .

8.4 Wykonanie robót
• Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji „ Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / t.I cz. I-IV/
• Zakres wykonania robót określa pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji
• Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną,
wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem robót oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót
• Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie robót w warunkach utrudnionych z
uwagi na przebywanie osób na terenie remontowanego obiektu.
• Należy zgłaszać na bieżąco do odbioru Inspektorowi nadzoru roboty zanikowe.
• Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do
wbudowania.

8.4.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania
podłoży
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków
wykonuje się na podłożach:
- betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej
lub z bloczków betonowych,
Strona 5 z 10

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
-

z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny
spełniać następujące wymagania ogólne:
- powinny być nośne i nieodkształcalne,
- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć,
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości
większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów
hydroizolacyjnych),
- połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45°
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
- podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą
przyczepność do podłoża.

8.4.2 Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i
żelbetowych
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z
hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu:
- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych
na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.

8.4.3 Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15
MPa, a mur należy wykonać na zaprawie cementowej.
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie
spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.

8.5 Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie
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niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi
przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej
poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli
głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla
skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom
zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody
należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową

8.6 Kontrola jakości robót
• Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia
efektu użytkowego .
• Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola
powinna być przeprowadzona w oparciu o : „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.
• kontrola zgodności stosowanych ,materiałów ze specyfikacją techniczną
• kontrola kompletności wymaganych atestów
• kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących
wyrobów stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania
instalacji.

9 Ogólne wymagania dotyczące robót
9.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego
robót.

9.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół placu budowy oraz 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. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wgląd na :
• lokalizacje magazynów
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• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, możliwością powstania pożaru.

9.3 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach . 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.

9.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

9.5 Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.

9.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod.

10 Odbiór robót
10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.

10.2 Odbiór końcowy
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
• dokumentację budowlaną powykonawczą
• protokóły odbiorów częściowych
• świadectwa jakości materiałów, atesty
• protokoły dokonanych pomiarów

11 Podstawa płatności
Wynagrodzenie za prace objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez
Wykonawcę ofercie cenowej. Podstawą realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokół wykonania robót.
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12 Dokumenty odniesienia
12.1 Normy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań.
PN-B-24000:1997Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane
na gorąco.
PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości
wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych
(Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U)Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje i właściwości.
PN-EN 1015-2:2000Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie
próbek zapraw do badań.
PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005Metody badań zapraw do murów - Określenie
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).
PN-EN 1015-4:2000Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).
PN-EN 197-2:2002
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31
32

33
34
35
36
37

Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodności.
PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-85/B-04500Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i żelbetowe - Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

Opracowanie:
mgr inż. Michał Tyszka
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