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CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.a Nazwa ogólna:  
REMONT ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. MICKIEWICZA 1 W KIELCACH. 

1.b Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano – montaŜowych przewidzianych do realizacji projektami budowlanymi: 
1. remontu elewacji kamienicy przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach,   
2. wymiany stolarki okiennej w budynku mieszkalno-usługowym w Kielcach przy ul. Mickiewicza1, 

związanych kompleksowym remontem elewacji budynku obejmującym: skucie uszkodzonych tynków 
uzupełnienie skutych miejsc tynkami cementowo-wapiennymi całość tynków naleŜy przeszpachlować szpachlą 
trachitową z mikrowłóknami , gzymsy uzupełnić tynkiem tradycyjnym natomiast ostatnią warstwę wykonać ze 
szpachli trachitowej z malowaniem powierzchni farbami krzemianowymi. Wszystkie profile ciągnione i 
sztukatorskie naleŜy oczyścić z farb uzupełnić ubytki zaprawa cementowo-wapienną i uczytelnić profile 
szpachlą trachitową z pomalowaniem farbami krzemianowymi. Część gzymsów naleŜy przemurować oraz 
wzmocnić prętami stalowymi. Obróbki blacharskie naleŜy wymienić na nowe z blachy ocynkowanej. Obróbki 
blacharskie gzymsu głównego jak równieŜ rynien i rur spustowych oraz nowe naleŜy odtłuścić i pomalować w 
jednym kolorze farbami poliwinilowymi. Balkony naleŜy częściowo skuć wylewką cementową z izolacją 
płynną uzupełnić nową wylewkę  oraz wykonać posadzkę z gresów  mrozoodpornych. Balustrady naleŜy 
pomalować farbami. NaleŜy wymienić część stolarki okiennej i drzwiowej od strony frontowej – elewacja 
wschodnia w pierzei Placu Wolności i elewacja Północna w pierzei ul. Mickiewicza.   

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w szczególności 
wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane naleŜy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 
Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na budowie, w 
zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, 
zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieŜy oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z tytułu 
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 
czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na kaŜde Ŝądanie zamawiającego polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy, (jeśli jest 
wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kaŜdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót.  
Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta 
zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt organizacji 
zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi 
wykonawca na własny koszt, jeśli są wymagane. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w 
poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 
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moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy 
powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być 
uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to 
naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.d Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w przedstawionym do 
zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   zaplecza i robót oraz planem BIOZ. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie budowy, w tym 
celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę 
czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia oraz zabezpieczenia 
instalacji i powiadomić zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez zamawiającego 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
• przekroczeniem norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony    
środowiska    obciąŜają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego z dostępem 
do wody i energii elektrycznej. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków lub o 
przekroczonej skrajni. 
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Ogrodzenia 
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   
Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg i 
chodników publicznych. A takŜe usuwać na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

1.e Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz    
                     roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasy robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45260000-7 Roboty w zakresie  wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  roboty     
                    specjalistyczne  
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie              
45410000-0  Roboty budowlane wykończeniowe 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklenie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

Kategorie robót: 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne  
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niŜ dachowe 
45262522-6 Roboty murarskie 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów składowych 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45442110-1 Malowanie budynków 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1.f Określenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
Projektantem.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
robót.  
Aprobata techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 

niŜ uŜyto w stanie pierwotnym. 

Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
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przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

Certyfikat zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami, 

 
Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta 
zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ 
oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt, jeśli są 
wymagane. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w 
poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 
moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy 
powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być 
uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to 
naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
 

2.0 MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 
producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 
dla robót z wyjątkiem płyt z piaskowca i granitu. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę na koszt własny. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni 
przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
zamawiającego. 
 

3.0 SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on 
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zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 
Sprzęt dopuszczony do uŜytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie uŜytkowany w sposób 
zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 
 

4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. Jest on 
równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca. 
Budynek czynny 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak 
zorganizować prace by umoŜliwi ć prawidłowe uŜytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej 
zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciąŜają wykonawcę i muszą być zawarte w wynagrodzeniu 
wynikającym z oferty. 
 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Elementy kontroli jakości robót: 
1. Program zapewnienia jakości robót, 
2. Zasady kontroli jakości robót, 
3. Pobieranie próbek, 
4. Badania i pomiary, 
5. Certyfikaty i deklaracje, 
6. Dokumenty budowy. 
Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez zamawiającego.  
Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których 
ww. dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłoŜone zamawiającemu w formie pisemnej do 
ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty 
budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne 
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń 
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany 
prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 
 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót 
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz:  
Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, 
jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich 
zakryciem. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót: 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy 
c) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia 
zamawiającego, który powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala 
zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 
zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach 
umownych. Z odbioru naleŜy sporządzić kaŜdorazowo protokół odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. 
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje 
komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót 
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w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i 
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, 
potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 
Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
- karty gwarancyjne, 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna leŜy po stronie wykonawcy. Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych 
przy odbiorze końcowym. 
 

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wynagrodzenie za realizację przedmiotowych robót zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym               
na podstawie rzeczywistego obmiaru robót i jednostkowych cen ofertowych. 
Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporządzenia: 
 
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  
rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690), 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 
1568), 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwporaŜeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z 
późniejszymi zmianami), 
zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 
elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., 
Nr 136, poz. 672), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 
poz. 1554), 
ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz. 
452). 
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Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 
PN-65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN- 65/B 14504 – Zaprawy budowlane cementowe.   
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 
PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania. 
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Pn-72/8841-18- Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotyczą usuwania tynków i elementów elewacji oraz obróbek 
blacharskich ich składowanie w miejscach do tego wyznaczonych oraz wywóz i utylizację. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Skuwanie tynków zwykłych wapienno – cementowych i cementowych, składowanie i transport gruzu na terenie 
budowy, załadowanie i wywóz gruzu z terenu budowy środkami transportu, dowóz i składowanie gruzu w 
miejscach do tego wyznaczonych wraz z utylizacją 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót wynikających z 
dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów budynku. 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁASNOŚCI ROBÓT 
2.1. Przygotowanie rozbiórki 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować 

projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale 

budownictwa miejscowego urzędu. 

Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 

zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności: 

− ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 

− zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek, 

− zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed przystąpieniem do 

rozbiórki, musi uzyskać stosowne pozwolenie na rozbiórkę takich elementów. 

KaŜdy podmiot (za wyjątkiem zwolnień zawartych w Prawie ochrony środowiska, ustawie o odpadach i Prawie 
wodnym) jest zobowiązany: 
-          posiadać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  
-          pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych  
-          pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  
-          pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenie przedłoŜenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (przepisów tego akapitu nie stosuje się odpadów 
komunalnych)  

-          lub pozwolenie zintegrowane (obejmujące powyŜsze zezwolenia) 
 

2.2. Rozbiórka ręczna 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąŜać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 

elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od 
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demontaŜu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się 

dach, strop i ściany najwyŜszej kondygnacji, a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji. Jeśli na tej działce 

nie będzie wznoszony nowy budynek, moŜna nie rozbierać fundamentów. 

Elementy wykończenia i wyposaŜenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 

prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. 

Niedopuszczalne jest składowanie gruzu z rozbiórki na stropach, daszkach, występach oraz płytach 

balkonowych. 

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia i 

przygotowania dróg dla pojazdów wywoŜących materiały i gruz.  

Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je 

najczęściej z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad 

ogrodzeniem biegnącym wzdłuŜ chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, naleŜy wykonać daszek 

ochronny. Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery.  

DemontaŜ elementów wykończenia i wyposaŜenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity podwieszone 

itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu na 

Ŝyczenie inwestora. Przed przystąpieniem do demontaŜu instalacji naleŜy je odłączyć od sieci miejskich. 

Szczególnej ostroŜności wymaga demontaŜ instalacji gazowej. Nie moŜna stosować w tym przypadku cięcia 

palnikiem lub piłkami wywołującymi iskrzenie. Z przewodów elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne, 

ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować. 

Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca się magazynować, gdyŜ nie spełniają aktualnych wymagań 

termoizolacyjnych. 

Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej lub więźby 

dachowej. Ściankę obciąŜoną moŜna rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy dachu. 

Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo-cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają 

zbicia tynku. Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy przez 

okna na parterze, a przez klatkę schodową z wyŜszych kondygnacji. MoŜna teŜ spuszczać wiązki płyt lub 

elementów szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez zblocze na wsporniku. 

Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych okien 

połaciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich. 

Pokrycie blacha zdejmuje się pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia na rąbki wymagają ścięcia rąbków 

stojących specjalnymi noŜycami z ostrzami odgiętymi pod kątem 15-20° do poziomu. Obcina się teŜ Ŝabki 

przybite do deskowania. Blachy łączone na zwoje lub mocowane wkrętami (falista, szwedzka itp.) dają się 

zdejmować bez cięcia. Arkusze blachy zwija się w rulony i spuszcza w dół. Po zdjęciu pokrycia odrywa się 

deskowanie lub rozbija podkład Ŝelbetowy. 

Rozbiórkę ścian moŜna wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 

bloczków) moŜna rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki) i spuszczając je rynną 

do gruzu.  

2.4. Dziennik robót rozbiórkowych 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 

porządkowych powinien podawać: 

- kolejność i sposób wykonywania robót, a protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz 

inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, 

mają dostateczną wytrzymałość, 

- opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce, 

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 

prowadzących rozbiórkę. 

-  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 1 w  Kielcach wraz z wymianą części stolarki  frontowej  

Strona 13 z 49

2.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy 
Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej w 

sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno być 

zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób 

trzecich. 

2.6. Wywóz gruzu z terenu budowy 
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, Ŝe gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 

asortymencie został złoŜony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – 

zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na 

placu budowy a Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym 

zakresie. 

2.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 

zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby 

na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość przywalenia 

pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 

części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

Gruzu nie moŜna gromadzić na stropach, balkonach i schodach. 
NaleŜy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystąpieniem do rozbiórki w miejscu ich 

występowania. 

Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy 

rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w 

hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyŜej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposaŜeni 

w uprzęŜe z liną lub taśmą rozciągliwą długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, 

rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki oraz obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie.  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budowie oraz, 
jeśli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Państwowej SłuŜby Ochrony Zabytków. 
Sprzęt uŜyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli okresowej 
dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub urządzenia nie 
wymagają okresowej kontroli UDT, naleŜy okazać stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. 
Wszystkie urządzenia i maszyny uŜyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, 

w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy naleŜy zapewnić pracownikom przebywającym 

w strefie zagroŜenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 

Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyŜej 4,5m, naleŜy przemieszczać do poziomu terenu w nosidłach, 

wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą podziać uszkodzeń powodujących 

wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu dostosowaną do 

ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi 

przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 
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Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem, 

wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem 

dopuszczalnej ładowności jak równieŜ kary nałoŜone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

obciąŜają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 
elektryczne. Zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową .Wykonać montaŜ rusztowań. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić które partie tynku są do skucia. 
6.2.1.   Wyniki oględzin powierzchni elewacji z zaznaczeniem powierzchni do skucia powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót powierzchni skutych 
6.4.1.   Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność skutych powierzchni z czyszczeniem spoin. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Ilość skutych tynków obmierza się w m2, natomiast wywóz gruzu w m3 Powierzchnie skute oblicza się w 
metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian i wysokości  skutej powierzchni. 
7.3. Ilość tynków  
określa się w m2 oraz m3 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.. 
7.4. Obróbki blacharskie do skucia obmierza się w m2. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2. Odbiór rozbiórki 
powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach budowlanych. Odbiorowi 

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiórkowych. Przy robotach tynkarskich, 

okładzinowych ocenie podlega dokładność odspojenia materiału (tynku, okładziny) oraz dokładność usunięcia 

zaprawy ze spoin ścian istniejących do głębokości 1cm. 

8.3. Odbiór częściowy robót  
powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu przed przystąpieniem do następnej fazy 

(części) robót, uniemoŜliwiającej w terminach późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych. 

Odbioru naleŜy dokonać jw. 

8.4. Odbiór końcowy robót  
rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na podstawie 

wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu 

wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 

dodatkowe badania. Odbiorowi końcowemu podlega takŜe kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i 

wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na 

wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na 

budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu 
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powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów 

niebezpiecznych, jeśli takie występują). Odbiorowi końcowemu podlegają równieŜ drogi dojazdowe do terenu 

budowy pod względem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, elementów architektury (słupki, znaki, 

ogrodzenia, naroŜa budynków) oraz stan zanieczyszczenia tych dróg ze względu na moŜliwość 

zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu. 

8.5 Ocena wyników odbioru  
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe 

zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej normie, to wykonane roboty 

rozbiórkowe naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 

dokonane poprawki doprowadzające stan robót rozbiórkowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany 

odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 

ustalonym terminie. 

Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy ocenić pod 

względem celu jakim miały słuŜyć, jeśli to moŜliwe wykonać ponownie, albo uznać za mające obniŜoną jakość 

i uwzględnić skutki tego obniŜenia dla Zamawiającego. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 skutych powierzchni tynku, 
rozebranych okładzin według ceny jednostkowej oraz za ilość m3 gruzu z rozbiórek na podstawie pomiaru 
objętości gruzu złoŜonego w pryzmach na terenie budowy przed wywozem. Cena podana w kosztorysie 
Wykonawcy obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego, 
- roboty porządkowe po zakończeniu prac. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy i rozporządzenia: 
Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 

uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)  
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 
112,poz.1206)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla 
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, 
które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych  zewnętrznych jako uzupełnień po skutych powierzchniach tynków oraz 
szpachlowanie powierzchni  elewacji szpachlami trachitowymi , w części cokołowej naleŜy wykonać tynk 
renowacyjny szerokoporowy. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
-  Tynki zwykłe oraz szpachle trachitowe których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie  do której 
wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
-  Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy 
odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczące tynków mineralnych 
-  PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-70/B-10100, p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST ^ zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania   
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
2.2. Zaprawy  
do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych aprobaty techniczne 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
2.4.1.   Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 
—  nie zawierać domieszek organicznych, 
-   mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.4.2.   Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
•  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
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•   Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
•   Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
•   Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
•   Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 
„Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
•   Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy 
dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Szpachle trachitowe jak równieŜ tynki renowacyjne szerokoporowe są mieszankami gotowymi do 
wykonywania mieszanek tynkarskich. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych), 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- wiertarki z mieszadłem  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement 
i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Gotowe zaprawy mineralne oraz szpachle  moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
-  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
-  Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
-  W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur". 
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-  Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
-  W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1.   PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2.   Spoiny w murach ceglanych 
-  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową. 
-  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1.   Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.3.1 
5.4.2.  Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3.   Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4.   Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
5.4.5.   Tynki renowacyjne szerokoporowe zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.6.   Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.7.   Szpachlę trachitową naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, po jej stwardnieniu. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8.   Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie naraŜonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 
2 niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2.   Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.   Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 
4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
-  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-  przyczepności tynków do powoŜą, 
-  grubości tynku, 
-  wyglądu powierzchni tynku, 
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
-  wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
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Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
7.3. Ilość tynków  
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoŜa  
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa 
się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niŜszej kategorii, 
-  w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1.   Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2.   Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3.   Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
8.4.4.   Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni tynku według 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-  osiatkowanie bruzd, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 uŜytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
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1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich oraz rur spustowych z blachy. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
-  Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich oraz  rur spustowych . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w Kod 
CPV 4500000-0 pkt.1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne". 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych  do wykonania pokryć dachowych.  
2.2. Wszystkie materiały  do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
61/B-10245 i PN-73/H-92122 grubość blachy stalowej ocynkowanej 0,55-0,6mm arkusze 1000x2000mm  
mającą zabezpieczenie antykorozyjne i zabezpieczające  
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z instrukcją 
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
3.2. Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

- -  Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu 
- Blacha powinna być układana w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2 Obróbki blacharskie 
-powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia 

- moŜna ich wykonywać o kaŜdej porze roku lecz w temperaturze  nie niŜszej od 15 st. C , robót nie 
moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach 

- naleŜy zachować dylatacje powinny być tak zabezpieczone Ŝeby nie było ruchów poziomych lub 
pionowych aby następował szybki odpływ wody 

5.3 Urządzenia do odprowadzenia wody opadowej 
-przekroje poprzeczne  rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości  
odwadnianych powierzchni i  spełniać wymogi wg. norm 
-powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy wieloboczne 
łączone w zwojach poziomych i pionowych powinny być lutowane na całej długości 
-mocowanie  do uchwytów  w rurach spustowych nie większych niŜ 3,0m natomiast w rynnach nie 
większych niŜ 50cm. 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha 

     
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez inspektora 
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nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymogami normy PN-80/B-10240p.4.3.2. 

6,3 Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami  

przedmiotowymi i wymaganiami  specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających 

- w odniesieniu do właściwości całęgo  pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
-dla robót- obróbki blacharskie-m2 pokrytej powierzchni. 
-dla robót:  rury spustowe –1mb wykonanych rur spustowych 
7.3 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 
            8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podkładu  
Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia montaŜu obróbek blacharskich 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o dł. 3,0m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekraczć 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i 10mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót do których dostęp jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Powinien obejmować sprawdzenie: 
-podkładu 
-jakości zastosowanych materiałów 
-dokładności wykonania pokrycia 
-dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu 
Podstawą odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowa i powykonawcza 
-dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia 
-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania  na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeśli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli choć jeden wynik jest negatywny pokrycie nie powinno być odebrane naleŜy je poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru rozebrać pokrycie i ponownie wykonać na koszt Wykonawcy 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
9.2. Pokrycie dachu blacha-Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podkładu 
- pokrycie dachu blachą łącznie z przgotowaniem łapek Ŝabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 

koszy, naroŜników łacznie z pokitowaniem 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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- likwidację stanowiska roboczego. 
9.3 Obróbki blacharskie-Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
9.4   Rynny i rury spustowe- Płaci się za ustaloną ilość mb. Rynien i rur spustowych wg. ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych w podłoŜu, zalutowanie połączeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
          10.1.Normy. 
           PN-61/B-10245 oraz PN-73/H-92122 Roboty blacharskie 
           PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
           zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
           10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty  
            wykończeniowe,  
            PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
              zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
            10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty wykończeniowe 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich elewacji farbami krzemianowymi jak równieŜ , gruntowania powierzchni i malowania obróbek 

blacharskich, balkonów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu wg poniŜszego. 

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

znaczeniami. 

PodłoŜe malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 

decydująca o właściwościach uŜytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-

barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej 

mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami InŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Materiały do malowania elewacji budynków. 
Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 

• na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych, 

• na spoiwach mineralnych –farby krzemianowe  w postaci ciekłej które powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Emalie olejno-Ŝywiczne, 

ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-C-81607:1998. Farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych. Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych. 

2.3. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:, 

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4. Środki gruntuj ące. 
2.4.1. Przy malowaniu farbami krzemianowymi naleŜy wzmocnić podłoŜe suche gruntem. 

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym 
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pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających aktualne świadectwa 

dopuszczające je do uŜytku jeśli takie są wymagane. 

 

4. TRANSPORT. 
Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C.  

5.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe pod malowanie stanowić mogą: 

• tynk zwykły cementowo-wapienny wykończony szpachlą trachitową. 

• tynk renowacyjny szerokoporowy wykończony szpachlą trachitową 

• elementy metalowe i drewniane 

Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie. 
5.1.1. Mury ceglane pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10020.-1968. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed 

malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia 

oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych 

resztek starej powłoki malarskiej. 

 5.1.3. Tynki zwykłe: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 

wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie;  

5.1.4. Tynki renowacyjne powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.1.5. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie 

większą niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być 

odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 

uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 

5.2. Kontrola podłoŜy pod malowanie 
Kontrole podłoŜy pod malowanie w zaleŜności od ich rodzaju naleŜy wykonywać w następujących terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 

• nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoŜy naleŜy przeprowadzić po 

zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna 

obejmować w przypadku: 

• murów ceglanych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą 

PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• tynków zwykłych i pocienionych renowacyjnych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie 

elementów metalowych, wilgotności, 

• podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. Kontrolę dokładności wykonania murów naleŜy 
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przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. Równość powierzchni tynków naleŜy 

sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy ocenić 

wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z 

wyjątkiem powierzchni stalowych) naleŜy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku 

powierzchni stalowych do przetarcia naleŜy uŜyć czystej szmatki. Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy 

uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić 

wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie protokółu 

kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

5.3. Przygotowanie podłoŜy 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoŜy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 naleŜy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu 

niezgodności naleŜy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoŜy, a wyniki kontroli naleŜy odnotować w formie 

protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 

5.4. Wykonanie robót malarskich 
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

- w temperaturze poniŜej +5 °C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniŜej O °C, 

- w temperaturze powyŜej 25 °C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby temperatura podłoŜa nie była wyŜsza niŜ 20 

°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót 

malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. Roboty malarskie moŜna 

rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) 

przewidzianych pod malowanie jest nie większa niŜ podano w tablicy 1, a w przypadku podłoŜy drewnianych 

nie większa niŜ podana w p. 3.1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Najwi ększa wilgotność 
podłoŜa, w % masy 

   

   

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

 

6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłoŜach stalowych prowadzić naleŜy przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niŜ 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy 

zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z dala od 

otwartych źródeł ognia. 

5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2. 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 

aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
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• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• koŜuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenie, 

• zapach gnilny, 

• ślady pleśni. 

5.5. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w p. 5.1. 

Roboty powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych w zaleŜności od rodzaju stosowanej farby i Ŝądanej jakości robót. Prace malarskie naleŜy 

prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 

zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

 

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Nie powinny 

występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki i 

odstawania od podłoŜa; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

podłoŜa, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą. 
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Powłoki wykonane z farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania podane 

w p. 5.5.2. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powłoki z farb mineralnych 

powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się ani 

obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

e) nie mieć przykrego zapachu, 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 

hakach rusztowań o powierzchni nie większy niŜ 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 

c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoŜa, 

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH 
6.1. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak 

niŜ po 14 dniach. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5 °C i 

przy wilgotno ści względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na 

wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
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powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy 

uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po 

wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
JeŜeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie naleŜy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy 

uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu 

usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje 

materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności 

naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
7.3. Ilość  malowania tynków  
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoŜa  
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa 
się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- malowanie tynku naleŜy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 
8.4. Odbiór malowania tynków 
8.4.1.  Kolor tynku musi być jednolity nie moŜe być przebarwień, ani prześwitów. Kolory malowanych 
powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2.   Odbiór gotowych malowań  powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni malowań 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
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-  przygotowanie podłoŜa, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności 

międzywarstwowej 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłóŜ cementowych oraz okładzin płytkami gress 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
-  Okładziny gresowe stanowią- warstwę kształtującą formę architektoniczną odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 
-  PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montaŜem na sucho elementów kamiennych z 
piaskowca zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
i ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Płytki gress  

− płytki posadzkowe gress do wykonania okładzin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, 

 
− zaprawy  wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 

2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw   stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową 
wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin kamiennych 
Wykonawca przystępujący do wykonania podłóŜ cementowych oraz posadzek z płytek gressowych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  wyciąg przyścienny, 
-  wiertarka udarowa, 
-  wiertarka z mieszadłem, 
-  elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek) 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  płytek - moŜna go przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
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przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczególnie krawędzi). 
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania  moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
PodłoŜa z zaprawy cementowej ze środkami uszczelniającymi powinny być suche i czyste. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gress powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne . 
PodłoŜe pod okładzinę z płytek gress powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. Roboty okładzinowe 
powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Montowane elementy gresowe 
powinny mieć temperaturę nie niŜszą niŜ +5°C. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek gress 
 Wykonawca powinien  przedstawić próbki płytek  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Kontrola wykonania okładzin z płytek gress powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną: podłoŜy, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. a Sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem 
technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
przedłoŜonych przez dostawcę. a Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować 
sprawdzenie: 
- grubości i prawidłowości przebiegu spoin, 
- dylatacji, 
- powierzchni okładziny. 
Szczegółowe wymagania i badania wykładzin gresowych przedstawione są w normie PN-B-06190:1972 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
PodłoŜa cementowe  oblicza się w m2.Powierzchnię okładzin gresowych oblicza się w metrach kwadratowych 
jako iloczyn długości ścian  i wysokości obłoŜonej ściany.  
7.3. Ilość okładzin  
w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoŜa  
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych, podłoŜe nadaje się do 
montaŜu okładzin po zakończeniu procesu osiadania ścian, szczególnie murowanych (6 miesięcy od ukończenia 
stanu surowego dla robót elewacyjnych, 4 miesiące dla robót wewnętrznych). Przy montaŜu „na zalewkę” 
kontroli podlega sztywność, trwałość i przyczepność do podłoŜa zaprawy. Przy montaŜu na ścianach 
murowanych nowych podłoŜe musi posiadać puste spoiny, PodłoŜe nowe i stare z pełnymi spoinami naleŜy 
wyskrobać do głębokości 1cm. Gładkie podłoŜa betonowe i Ŝelbetowe naleŜy nakuć na min. 50% powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenia podłoŜa określa poniŜsza tabela. 
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Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoŜa 

pod okładziny pionowe Pod okładziny poziome 
 
 

Rodzaje wad podłoŜa przy osadzaniu 
bezpośrednim 

przy osadzaniu 
pośrednim 

 
Układane 

 
Podwieszane 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 
[mm/1mb] 

± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoŜa od 
płaszczyzny, mierzone [w mm] na 
odcinku o długości równej: 

a) 1 m, 
b) 1 kondygnacji, 
c) całej wysokości budowli, 
d) długości lub szerokości 

budowli 

 
 
 

± 5 
± 8 
± 10 

- 

 
 
 

± 7 
± 10 
± 30 

- 

 
 
 

± 2 
- 
- 

± 15 

 
 
 

± 10 
- 
- 

± 30 

Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik naleŜy wykonać okładzinę z nowego materiału lub poprawić 
obsadzenie elementu ( okładzina nie powinna być odebrana ) 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego i poziomego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb  
8.4.   Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wyszczerbienia krawędzi okładzin  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okładzin przenikających z 
podłoŜa, pleśni itp., 
8.5.   Odbiór gotowych okładzin kamiennych  
powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni wylewek 
cementowych i okładzin według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  umocowanie i zdjęcie listew  
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-B-06190:1972    szczegółowe wymagania i badania okładzin ceramicznych 
PN-B-06190:1992 zaprawy  
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty wykończeniowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

murów z materiałów  cegła ceramiczna do uzupełnień murów oraz przemurowań uszkodzonych gzymsów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów . 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami InŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne. 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

* Masa 3,3-4,0kg 

* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 

przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 

* Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 

* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i 

odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły nie rozpadła 

się. 

- 2.2.2. 

Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez 

InŜyniera. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 
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1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

2.4 MontaŜ kratek wentylacyjnych PVC oraz podokienników z płyt laminowanych. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego aktualne dokumenty dopuszczające 

go do pracy. 

 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej l cegły naleŜy 

murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niŜ l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 

5.1. Mury z  cegieł. 

5.1.1. Spoiny w murach . 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 

10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba  cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby 

cegieł 

a)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej 

niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegieł i bloczków naleŜy przeprowadzić na budowie: 

* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu  cegieł i bloczków, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- W przypadku niemoŜności określenia jakości cegieł i bloczków przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości . 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem zamówienia jest  wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej od strony frontowej tj.             w 

elewacji wschodniej w pierzei Placu Wolności i elewacji północnej w pierzei ul. Mickiewicza.   

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót objętych zamówieniem. Jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

DemontaŜ i ułoŜenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł okiennych  z odniesieniem ich poza teren budowy, 

rozebranie obróbek blacharskich podokiennych z blachy stalowej, demontaŜ ościeŜnic drewnianych, osadzenie 

ościeŜnic oraz montaŜ oszklonych okien PCV, uszczelnienie styku okien ze ścianą, uszczelnienie oraz osadzenie 

parapetów i nowych obróbek blacharskich, zreperowanie uszkodzonych tynków wewnętrznych.  

Tynki wewnętrzne naleŜy pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w istniejącym kolorze. Po montaŜu nowych 

okien naleŜy wykonać rekonstrukcje tynków zewnętrznych ościeŜy. W  miejscach prac remontowych 

Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (na koszt Wykonawcy).Meble 

oraz  sprzęt w pomieszczeniach, w których następuje wymiana okien naleŜy zabezpieczyć folią, w przypadkach 

koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia.  Po montaŜu okien Wykonawca zobowiązany jest 

kaŜdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy stanowią poszczególne lokale mieszkalne. Wykonawca wymienia tylko te okna, które objęte są 

zamówieniem, zgodnie z dokumentacją i skorygowanym wykazem stolarki załączonym do projektu. 

Wykonawca ponosi pełne koszty korzystania z wody i energii elektrycznej.  
1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania  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 oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób trzecich lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

1.6. Ochrona  p.poŜ. 

W okresie trwania  robót Wykonawca przestrzegać będzie  przepisów ochrony przeciw poŜarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.7. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty, które są zakwalifikowane we Wspólnym Słowniku Zamówień : 

45.42.11.00-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementów składowych 

1.8. Określenia podstawowe-definicje: 
Aprobata techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, 

Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
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Remont  -naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 

niŜ uŜyto w stanie pierwotnym, 

Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

Certyfikat zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami, 

Deklaracja zgodności - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego 

przedstawiciela stwierdzające, Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, 

Urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Wyrób budowlany -naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwale w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość. 
II.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

Wymagane parametry techniczne i jakościowe: 

1. okna jednoramowe w kolorze białym, 
2. w stolarce naleŜy ściśle zachować dotychczasowy podział kwater, 
3. profil co najmniej trzykomorowy, 
4. zastosowanie kształtowników wzmacniających ze stali ocynkowanej o parametrach zapewniających 

wymaganą wytrzymałość ram i skrzydeł okiennych, 
5. jedno skrzydło okna uchylno-rozwieralne z mikrorozszczelnieniem, 
6. w kaŜdym lokalu mieszkalnym jedno okno wyposaŜyć w nawiewnik higrosterowany, 
7. zastosowanie słupków międzyskrzydłowych stałych, 
8. oszklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 charakteryzującymi się 

współczynnikiem przenikania ciepła Uo ≤ 1,4 W/m2K, 
9. okucia obwiedniowe, 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych o właściwościach uŜytkowych 

umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:  

1.  Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których; 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności  

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej 

3.  Wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowanymi 

normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejskimi aprobatami technicznymi lub 

krajowymi specyfikacjami technicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisję 

Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi. 

4. Wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy .  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja  przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co  

najmniej 3 dni przed uŜyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość przekazania Wykonawcy własnych materiałów, które Wykonawca pobierze 

od Zamawiającego i wbuduje w trakcie realizacji remontu lokali mieszkalnych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją  jakość i właściwości. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

III. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w  ofercie Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 

na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, przy uwzględnieniu poleceń Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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VI. KONTROLA JAKO ŚCI I ROBÓT.  
1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do kontrolowania robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  

normach i wytycznych W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Kontrola winna obejmować 

• Zgodność z przedmiarem robót. 
• Jakość uŜytego materiału. 
• Jakość i trwałość wykonania robót. 
• Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
• Atesty na materiały budowlane. 
• Aprobaty techniczne. 
• Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny. 
• Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
• Zachowania warunków bhp i ochrony  p. poŜ. 
• Uprzątnięcia miejsca prowadzenia robót. 
2. Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca musi udokumentować, Ŝe wbudowywana stolarka jest dopuszczona do stosowania w 

budownictwie, tzn. posiada: 

a. certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę ( np. ITB) lub 
b. deklarację zgodności wraz z wynikami badań w oparciu o które producent   wydał 

przedmiotową deklarację: 

 a/ badania typu 

 b/ badania kontrolne: 

- badania wstępne 

- badania okresowe 

- badania bieŜące 

Deklaracja zgodności winna być potwierdzona dokumentem, Ŝe Przedsiębiorstwo wdroŜyło     i stosuje 

system zarządzania jakością (np.: zgodnie z normami ISO lub innymi). 

 Wykonawca moŜe dopuścić do uŜycia tylko materiały: dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie zgodnie z rozdziałem „Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.” Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawiać dokumenty świadczące, Ŝe 

wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane.   

3.  Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a)    protokoły odbioru robót, 

b)    umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

c)    protokoły z narad i ustaleń, 

d)    korespondencję na budowie.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na jego Ŝyczenie. 
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VII. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Wykonawca na podstawie projektu dokona we własnym zakresie pomiarów zakwalifikowanych do wymiany 

okien. Przedmiar i obmiar wymienianych okien liczony będzie w m2 .  

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Odbiór będzie przeprowadzony po zgłoszeniu Zamawiającemu. Odbioru robót naleŜy dokonywać komisyjnie 

przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli  MZB  w oparciu o przepisy obowiązującego 

Prawa Budowlanego, oraz warunki techniczne odbioru robót.   
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającemu  zakończenia robót. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 
2. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru  (jeśli jest wymagane), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w terminie wyznaczonym 

umową. 
IX. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wynagrodzenie za realizację przedmiotowych robót zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym               
na podstawie rzeczywistego obmiaru robót i jednostkowych cen ofertowych. 
Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 osadzonych okien i 
obróbek blacharskich (podokienników i parapetów), według cen jednostkowych oraz za ilość m3 gruzu i 
stolarki z rozbiórek na podstawie pomiaru objętości gruzu złoŜonego w pryzmach przed wywozem. 
Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414    
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z późniejszymi zmianami). 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika   

budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

PN-65/B-14503  -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B/10085/2001 –Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN/EN 1154/1999 – Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu   

                                 zamykania. Wymagania i metody badań.   

BN-72/8841-18 – Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w    

                              zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

 
 
 

Opracowała: Małgorzata Kłusakiewicz. 


