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SPIS TREŚCI 
 

Dział, Grupa, Klasa Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji kod CPV 
    
DZIAŁ  45    
 ST.00.00 Wymagania ogólne 45000000-7 
GRUPA   45.1    
KLASA   45.11 

STB.01.01 Przygotowanie terenu budowy - roboty rozbiórkowe  
45100000-8; 
45111000-8 

    
GRUPA  45.2    
KLASA   45.26 

STB.02.01 Roboty dekarskie (papa termozgrzewalna,  obróbki 
blacharskie, rynny, rury spustowe) 

45261210-9 

KLASA   45.26 STB.02.02 Rusztowania, zabezpieczenia 45262100-2 
    
GRUPA  45.4    
KLASA   45.41 STB.04.01 Roboty tynkarskie  45410000-4 
KLASA   45.42 STB.04.02 Ślusarka budowlana (wyroby kute) 45421160-3 
KLASA   45.44 STB.04.03 Roboty malarskie 45442100-8 
KLASA   45.45 STB.04.04 Renowacja fasad - wątek kamienny 45453000-7 
KLASA   45.45 STB.04.05 Renowacja fasad - detale architektoniczne 45453000-7 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Dział 45 45000000-7 ST.00.00 Wymagania ogólne 
 
 
 
1.        WSTĘP 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) bądź Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to naleŜy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Niniejsze opracowanie stanowią wymagania ogólne, będące wstępem do poszczególnych specyfikacji dotyczące 
przeprowadzenia branŜowych robót budowlanych n/w zadania. 

Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” moŜe być powoływana w specyfikacjach szegółowych jako: ST. 
00.00 lub ST-00.00. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia:  
 
„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
 
1.2. Inwestor :  POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU 
                             „RADIO WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA  
                             AL. KARKONOSKA 10;  53-015 WROCŁAW 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedmiotem inwestycji  jest wykonanie remontu wszystkich elewacji budynku Polskiego Radia-Regionalnej Rozgłośni we 
Wrocławiu, "Radio Wrocław" Spółka Akcyjna, przy Al. Karkonoskiej 10 we Wrocławiu. 
 Na wszystkich elewacjach zakłada się zrzucenie tynków luźnych, odspajających się, oraz tych, które zostały 
nałoŜone jako uzupełnienia na przestrzeni lat, ale odstają fakturowo i kolorystycznie od tynków oryginalnych, o grubym 
kruszywie i specyficznym narzucie. Zakłada się uzupełnienie wypraw na wzór koloru, faktury i składu wypraw oryginalnych,. Na 
elewacji frontowej planuje się pozostawienie tynków w oryginalnej kolorystyce, scalenie kolorystyczne metodami 
konserwatorskimi, lub jeśli po oględzinach i próbie scalenie kolorystyczne nie będzie moŜliwe planuje się pomalowanie tynków 
farbami według wytycznych programu prac konserwatorskich, na pozostałych elewacjach zakłada się malowanie, zaznaczono 
na rysunkach, oraz opisano poniŜej w odniesieniu do poszczególnych elewacji. 
               Zakłada się wymianę obróbek blacharskich, konserwację i renowację obramowań otworów okiennych z sztucznego 
kamienia lub tynku, detali architektonicznych (opaski, gzymsy – profile ciągnione). 
                Renowację kamiennego portyku wejściowego (wg zaleceń konserwatorskich). 
 

Przewiduje się dla inwestycji podział na następujące etapy robót : 
 

ETAP 1: remont elewacji wschodniej-patio, zachodniej-patio, południowej-patio, wraz z elewacją wschodnią i południową 
nadbudowy nad skrzydłem północnym 
ETAP 2: remont elewacji tylnej-wschodniej i bocznej-północnej wraz z elewacją południową skrzydła wschodniego i 
fragmentem elewacji wschodniej skrzydła zachodniego 
ETAP 3: remont elewacji frontowej-zachodniej wraz z nadbudową nad skrzydłem zachodnim, oraz elewacją południową i 
wschodnią skrzydła zachodniego 
ETAP 4: remont wszystkich elewacji sali koncertowej wraz z elewacją północną-patio 

 
1.3.1. Ogólny zakres robót 
 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
KOD CPV  45453000-7  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
 
Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
451 – przygotowanie terenu pod budowę  
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inŜynierii lądowej i wodnej 
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.3.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót: 
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Projekt budowlany wykonawczy: 
„REMONT ELEWACJI BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
 
1.3.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
Dział 
Grupa 
Klasa 

Kod CPV Nr 
specyfikacji Nazwa specyfikacji 

Dział 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogólne 
Roboty architektoniczne   
    
Grupa 45.1    

Klasa 45.11 45111000-8; 
45111000-8 

STB.01.01 Przygotowanie terenu budowy - roboty rozbiórkowe 

    
Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.01 Roboty dekarskie (papa zgrzewalna, obróbki blacharskie, rynny, 
rury spustowe) 

Klasa 45.26 45262100-2 STB.02.02 Rusztowania, zabezpieczenia 
    
Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie 
Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.02 Ślusarka budowlana (wyroby kute) 
Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.03 Roboty malarskie 
Klasa 45.45 45453000-7 STB.04.04 Renowacja fasad – wątek kamienny 
Klasa 45.45 45453000-7 STB.04.05 Renowacja fasad - detale architektoniczne 
    
 
1.3.4. Jednostka  projektowa 
 
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 

„ARCHIMETRIA” SP. Z O.O. 

 Al. Karkonoska 10; 53-015 Wrocław  

 
ZESPÓŁ  PROJEKTOWY: 
Architektura: 
PROJEKTANT :           MGR INŹ.ARCH.   ILONA BIERNACKA                 UPR.  NR 03/DSOKK/2011 
Program Prac  Konserwatorskich: 
ARTYSTA KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI:     ELśBIETA GRABARCZYK              
 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  Jeśli w czasie 
realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień,  zostanie uzupełniona przez projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego (jeŜeli uzupełnienie wynika z  wniosku  wykonawcy,  wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoŜy je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją budowy). 
 
1.3.6. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje się we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10, działka 0021 partynice 026401_1.0021.ar_4.34/1, Na 
terenie dostępne są wszelkie media konieczne do prowadzenia robót remontowych. 

 
1.3.7. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.8. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 
 
1.3.9.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Roboty tymczasowe - to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, Ŝe istnieją uzasadnione 
podstawy do ich odrębnego rozliczenia. 
Roboty towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
- obiekty uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak wiaty rowerowe itp. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

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

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. polecenie InŜyniera  - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez InŜyniera 
(przedstawiciela Inwestora), dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe 
dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

1.4.21. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.4.23. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

1.4.24. InŜynier budowy – osoba działająca z upowaznienia Zamawiajacego, pełniąca nadzór inwestorski (Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazków wynikajacych z Prawa Budowlanego. JeŜeli roboty 
budowlane będą wykonane w oparciu o kontrakt winno stosować się definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.4.26. kosztorys ofertowy – wyceniony, kompletny formularz ofertowy. 
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1.4.27. kosztorys ślepy – ( formularz ofertowy) – wykaz asortymentu robot (z podaniem ich ilości i jednostki), w kolejności 
technologicznej ich wykonania, Zgodnie z Rozporządzeniem z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
uŜytkowego - Dz.U. Nr 202,poz.2072), kaŜdy Oferent powinien otrzymać przedmiar robót zgodny z definicją w/w 
rozporządzenia oraz z formularzem ofertowym jeŜeli taki był załączony 

1.4.28. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

1.4.29. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.30. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.4.31. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.33. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.34. przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych(ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) aktualnych w chwili 
prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. 

1.4.35. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.36. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.37. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.38. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.39. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.40. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.41. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.42. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.43. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.44. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.45. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.46. wada – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
innymi dokumentami umowy. 

1.4.47. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

 
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. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 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, 
wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. 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 budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne 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 lub własności społecznej, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli. 
1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej. W przypadku  
      zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia i podłączy do odbiorników (jeśli  
      zajdzie konieczność, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takŜe wykona dokumentację projektową). 

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji 
przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób zapewniający sprawne jego działanie. W razie konieczności 
naleŜy uzgodnić dokumentację z właściwymi jednostkami. 
Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz robót budowlanych w tym zakresie powinien pokryć 
Zamawiający, poniewaŜ są to roboty nieprzewidziane. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i wszelkich materiałów i urządzeń 
uŜywanych do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia robót do ich zakończenia i odbioru końcowego. W okresie tym 
obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli i jej elementów w zadowalającym stanie. 

3. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku InŜynier ma prawo 
wstrzymać roboty. 

 
1.5.13. Stosowanie norm i zbiorów przepisów prawnych. 
a) Normy nie są aktem prawnym. NaleŜy pamiętać, Ŝe powołane normy nie są dokumentem do obligatoryjnego 

stosowania (chyba Ŝe zostały przywołane w akcie prawnym ) co oznacza, Ŝe materiały przeznaczone do wbudowania 
mogą wykazywać zgodność z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty 
wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe 
specyfikacje techniczne państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty 
techniczne. 

b) Za wyroby budowlane uwaŜa się te, które znalazły się w załącznikach mandatów na normy zharmonizowane lub 
posiadają europejskie oceny techniczne. 

c) W poszczególnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. „Przepisy związane” powołano normy w oparciu o które 
wykonano ST i dokumentacje techniczną oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci 
materiałów budowlanych mogą oferować wyroby wykonane zgodnie z innymi niŜ przywołane w specyfikacji technicznej 
normami, bądź teŜ z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiał moŜna badać pod róŜnym kątem: 
zastosowania, przydatności etc.). 

d) JeŜeli dla wymagań jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca się stosowanie tylko jednej 
wybranej normy (badanie materiałów powinno odbywać się na podstawie norm powiązanych z wybraną normą). 

e) W ST podano równieŜ wycofane normy branŜowe i normy PN z rozszerzeniem branŜowym, mające charakter 
uzupełnienia danych nie ujętych w normach kwalifikacyjnych np. sposób transportu materiałów i ich przechowywania, 
bądź częstotliwości badań i kontroli danego asortymentu robót. Dopuszcza się stosowanie norm branŜowych na zasadzie 
dobrowolności pod warunkiem, Ŝe nie zawierają nieaktualnych danych technicznych. 

f) Za zgodą Zamawiającego/ InŜyniera budowy moŜna stosować materiały wg wycofanych norm. Normy wycofane 
prezentują mniej nowoczesne rozwiązania z punku widzenia postępu naukowo- technicznego w stosunku do norm 
aktualnych ale nie oznacza to Ŝe ich stosowanie jest błędne. 

g) W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajów członkowskich UE) zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
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Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moŜe być przyjęty pod warunkiem Ŝe zostaną 
zachowane przepisy podane w punkcie 2. 
h)    ZałoŜono Ŝe od rozpoczęcia robót budowlanych aŜ do ich zakończenia, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie 
postanowiono inaczej. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych wyrobów i wykonania robót naleŜy rozwiązać z InŜynierem 
Budowy lub/i Zamawiającym, mając na uwadze prawidłowe wykonanie robót zgodne ze sztuką budowlaną i 
zapewnienie odpowiedniego materiału zgodnego z przepisami. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Nazwy handlowe materiałów uŜyte w dokumentacji technicznej powinny być traktowane jako definicja standardu a niejako 
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 
 
• Przy wykonaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane określone definicyjnie w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : „kaŜdy wyrób lub zestaw 
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach , 
którego właściwości wpływają na właściwości uŜytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych". Zestaw oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego 
producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone aby mogły zostać 
włączone w obiektach budowlanych” 

 
• InŜynier Budowy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają jeden z warunków: 
 
a) wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, 

który został wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego 
wyrobu określa załącznik o którym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje 
przed oznakowaniem CE deklaracje właściwości uŜytkowych. 
Od obowiązku wystawienia DUW dla wyrobu objętego normą zharmonizowaną moŜna odstąpić przy spełnieniu 
warunków podanych w art. 5 rozporządzenia nr 305/2011. 

b) wyrób budowlany nieobjęty jest normą zharmonizowaną dla której zakończył się okres koegzystencji 
o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia 305/2011 i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, 
moŜe być wprowadzony do obrotu jeśli został oznakowany znakiem B, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy o 
wyrobach budowlanych.  

c) wyrób budowlany jest nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm 
zharmonizowanych i europejskich dokumentów oceny przyjętych przez Jednostki Oceny Technicznej do celów 
wydawania europejskich ocen technicznych), moŜe być udostępniony na rynku krajowym, jeŜeli został legalnie 
wprowadzony do obrotu w innym kraju członkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, a jego właściwości umoŜliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się informacje o jego 
właściwościach uŜytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w których wyrób został wprowadzony do 
obrotu , instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagroŜenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób 
ten stwarza podczas stosowania i uŜytkowania. 

d)  wyroby o których mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyłączeniem wyrobów objętych normą zharmonizowaną i europejską oceną 
techniczną, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydała oświadczenie , Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierać: 

• opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
• charakterystykę materiałową, 
• informację dot. projektowanych właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego, 
• określenie warunków jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, 
• instrukcja obsługi i eksploatacji -w miarę potrzeb. 
 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. d) powinno zawierać: nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu i miejsce 
jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną oraz 
przepisami, adres obiektu w którym wyrób ma być zastosowany, miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis 
wydającego oświadczenie 
 
Uwaga. Wyroby które były wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a są objęte normą zharmonizowaną lecz 
nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wcześniej Producent miał moŜliwość zastosowania systemu krajowego lub 
europejskiego) nie muszą mieć wydanej deklaracji właściwości uŜytkowych, lecz waŜną deklarację zgodności producenta. 
Dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawić 
deklarację właściwości uŜytkowych 
 
Deklaracja właściwości uŜytkowych (DWU), powinny znaleźć się następujące dane: 

• nr deklaracji, 
• określenie typu wyrobu dla którego została sporządzona deklaracja (z podaniem kodów i numerów partii, serii), 
• system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego 
• numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , która została 

zastosowana do oceny kaŜdej zasadniczej charakterystyki, 
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• w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz 
wymagania które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub 
zastosowanie wyrobu zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją zharmonizowaną, 

• właściwości uŜytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego zastosowania (ń), 

• w stosownych przypadkach właściwości uŜytkowe wyrobu budowlanego, wyraŜone w poziomach lub klasach lub w 
sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, 

• właściwości uŜytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, które wiąŜą się z zamierzonym zastosowaniem (-
niami) z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania(ń) w miejscu, gdzie producent 
zamierza udostępnić wyrób na rynku, 

• dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane Ŝadne właściwości 
uŜytkowe, litery NPD (tj. właściwości uŜytkowe nieustalone), 

• danego wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną , właściwości uŜytkowe tego wyrobu 
budowlanego, wyraŜone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej ocenie technicznej. 

Dla kaŜdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości uŜytkowych w formie papierowej ( 
na Ŝądanie odbiorcy) lub przesłanie w formie elektronicznej, wyjątkowo zgodnie z warunkami w/w rozporządzenia deklaracja 
moŜe być udostępniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostępniana w języku państwa, w którym wyrób 
jest udostępniony. 
Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobów do obrotu, 
system krajowy będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach ze szczególnym uwzględnieniem krajowych aprobat 
technicznych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania wyrobów budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie 
internetowej Instytutu Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu nr 
305/2011. 
 
Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowiązku okazania aprobat technicznych i deklaracji 
zgodności producenta, na Ŝądanie klienta. 
Producent powinien załączyć odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierające następujące dane.: 
 
 
OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: 

1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według   
 specyfikacji technicznej; 

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 
budowlanego; 

4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeŜeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

budowlanego 

 
 
OZNAKOWANIE CE 
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiązany jest dołączyć informację na której będzie: 

1) znak zgodności 
2) dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono zamieszczone po raz pierwszy 
3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający określić te dane 
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii) 
5) numer referencyjny DUW 
6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikującej (jeśli brała udział) 
7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
8) zamierzone  stosowanie wyrobu (określone w zastosowanej specyfikacji) 
9) poziom zadeklarowanych właściwości uŜytkowych 
10)  piktogramy i znaki wskazujące na szczególne zagroŜenie lub zastosowanie. 
Identyfikacja wyrobu jest powiązana z badaniami i kontrolą wyrobów, wykonywanymi podczas zakładowej kontroli produkcji 
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobów wg zasad określonych w ZKP i wyroby, które przeszły badania z wynikiem 
pozytywnym otrzymują ten sam numer partii. 
Gdy wielkość lub charakter wyrobu uniemoŜliwiają zamieszczenie w/w danych, informacje te muszą sie znaleźć na 
opakowaniu lub dokumencie towarzyszącemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyły 
instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w języku określonym przez dane państwo członkowskie 

 

W/w informacje naleŜy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w rozporządzeniach lub w 
sposób umoŜliwiający zapoznanie się z nimi przez stosującego ten wyrób. 

• KaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać w/w informację, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
• Produkty przemysłowe równieŜ 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 InŜynierowi 
Budowy. 

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucone. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
UWAGA : 
- wyspecyfikowane w projekcie materiały i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a słuŜą wyłącznie 
do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
 
3. SPRZĘT 
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 ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące 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 będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów stosowanych przez wykonawcę.  
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
REMONT ELEWACJI BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A. 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
ARCHITEKTURA  

14 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
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 i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
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 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 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 i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny  (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
• Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmującą wykonanie robót „pod klucz” uwzględniająca wszystkie roboty i 

materiały budowlane . 
• Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST, umową. 
 
Przyjmuje się Ŝe, cena ryczałtowa obejmuje: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i wartość pracy sprzętu ( kaŜdorazowo: 

dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim) 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ idemontaŜ na stanowisku 
pracy), 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą być poniesione w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• koszty robót towarzyszących i tymczasowych, 
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: 

• Koszty własne: 
• płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, osób sprzątających i porządkujących otoczenie, 

dozoru geodezyjnego i technicznego, osób wykonujących badania radiologiczne - (płace obejmują koszty socjalne, 
place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.) 

• koszty związane z podróŜami personelu i kierownictwa oraz innych osób związanych z budową, 
• pełne koszty zarządu 
• wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciąŜają daną budowę, 
• wszelkie ubezpieczenia majątkowe, koszty za zniszczenia, czynsze 
• urządzenie i eksploatacja oraz zamknięcie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediów, 

budowy dróg dojazdowych w przypadku gdy nie są częścią projektu, zabezpieczenia materiałów przed słońcem lub 
deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty itp.), 

• koszty zuŜycia sprzętu(sprzętów), przeglądów, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania 
• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoŜ (w tym środki ochrony osobistej, wyposaŜenie stanowisk, środki 

higieniczne, lecznicze i sanitarne) 
• koszty oznakowania robót, 
• koszty zuŜycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy 
• koszt usług obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzorów lub odbiorów), 
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• opłaty za dzierŜawę zapiecz budowy, placów, chodników i bocznic, 
• koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczących wykonanych robót, 
• koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
• koszty wszelkich uzgodnień, 
• koszty za zajęcie pasa drogowego i towarzyszące wprowadzeniu organizacji ruchu zastępczego i docelowego, 
• opłaty telefoniczne i informatyczne, 
• opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne opłaty naleŜne, 
• koszty przemieszczania materiałów lub sprzętów. 

» Koszty związane z umową - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-
00.00 oraz koszty które mogą wystąpić w trakcie robót budowlanych a nie wyszczególnione w formularzu ofertowym. 

• Koszty związane z robotami: 
• koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystości 

nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy), 
• koszty odwodnienia (pompowanie, drenaŜe tymczasowe itp.), 
• koszty montaŜów i demontaŜów szalunków, 
• koszty oznakowania i zabezpieczenia robót przed osobami trzecimi, 
• koszty wywozu i składowania na składowisku odpadów materiałów z rozbiórki i robót ziemnych, 
• koszty geodezyjne związane z wytyczeniem punktów głównych, pomocniczych oraz zabezpieczenia 

i odtworzenia osnowy a takŜe koszty porządzenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie, 
• wdroŜenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi związane (np. zajęcia pasa drogowego) 
• koszty opracowań i uzgodnień dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, ochrona znaków 

geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji) itp. 
• powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza), 
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, 
• aktualizacja, uzgodnienie i wdroŜenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej 

rozpoczęciem) 
• koszt robót lub czynności wynikający z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
• koszty rekultywacji lub uporządkowania terenu po zakończonych robotach. 

 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach umowy.  
 

9.2.  Roboty towarzyszące i tymczasowe 
Definicję robót towarzyszących i tymczasowych podano w pkt. 1.3.10. 

9.3. Roboty dodatkowe. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie moŜna było przewidzieć w trakcie wykonania projektu i 
specyfikacji technicznej, roboty takie powinny być rozliczone  wg odrębnej umowy, chyba, Ŝe umowa przewiduje sposób 
rozliczenia robót dodatkowych. 
 
9.4. Rozliczenie. 
Rozliczenie nastąpi zgodnie z warunkami przyjętymi w umowie podpisanej pomiędzy stronami.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768, 

822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 

2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 

2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z 

2015r. poz. 478). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z 

2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 
1434, 1593, 1688 ). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336, 
1830, 1890, 2281). 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898) 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.1    

Klasa 45.11 45100000-8, 
45111000-8 STB.01.01 Przygotowanie terenu budowy - 

roboty rozbiórkowe 
 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych występujących przy przedsięwzięciu :  
 
„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
 
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 rozbiórek 
występujących w ramach inwestycji: 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.  
 
2. MATERIAŁY  
 Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne pkt.3. 
 
3.2.Sprzęt do robót rozbiórkowych. 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniający zgodność robót z 
obowiązującymi przepisami BHP oraz nie powodujący niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne pkt.4 
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4.2. Wymagania dla transportu 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu zgodnymi z wymaganiami ST Wymagania ogólne i zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych i rodzajów materiału rozbiórkowego. 
PrzewoŜony ładunek naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne pkt.5. 
   
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i  
  i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 
 
 Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zostało 
to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.  

 
NIE WOLNO: 
• ręcznie przemieszczać i przewozić cięŜary o masie przekraczającej ustalone normy 
• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
• prowadzić robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr 
• prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu 

oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace naleŜy bezwzględnie wstrzymać) 
• prowadzić robót rozbiórkowych, jeśli na niŜej połoŜonych kondygnacjach przebywają ludzie 
• gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu 
• obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 
• prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach Roboty rozbiórkowe naleŜy: 
                   prowadzić ręcznie, przy uŜyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie 
                   prowadzić mechanicznie, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu, 
                   prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego    
                   elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu  
                   konstrukcji 
• elementy Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 

acetylenowym lub noŜycami do cięcia betonu i stali 
• elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym 
• znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
• przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny 

mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy: 
• uŜywać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych 
• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi słuŜących do rozbiórki 
• przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny naleŜy 
                    usunąć poza strefę niebezpieczną 
                     konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
• w razie niemoŜności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników naleŜy zaopatrzyć w 

okulary ochronne 
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach Zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych 
• bezwzględnie naleŜy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
• o problemach prowadzenia robót naleŜy niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego 
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagroŜenie dla otoczenia naleŜy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną 

sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 
• kaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim 

stanie, w jakim nastąpił wypadek 
 
Organizacja robót  
- Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany zgodnie z przepisami 

BHP. 
- Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranych elementów obiektu oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało utraty stateczności i przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji. 

- NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to aby podczas prac rozbiórkowych nie naruszyć konstrukcji budynków 
znajdujących się przy planowanym do rozbiórki obiekcie 

- Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
- Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostroŜności, naleŜy przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
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• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt; 
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne; 
• stosować środki zabezpieczające pracowników; 
• zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

 
- Usunięcie wszelkich odpadów, gruzu, konstrukcji stalowych, materiałów bitumicznych, drewna i innych naleŜy 
wykonać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
- MoŜliwe jest jednak w trakcie wykonywania robót demontaŜowych odkrycie elementów zawierających azbest. 
Zwraca się szczególną uwagę, Ŝe elementy takie moŜe demontować tylko firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
Zdemontowane elementy wymagają utylizacji przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
- W trakcie robót rozbiórkowych na teren budowy nie mogą wchodzić osoby trzecie. Pracownicy nowoprzyjęci, powinni 
zostać zaznajomieni z terenem i odpowiednio przeszkoleni. Prace naleŜy organizować w taki sposób aby kaŜdy pracownik 
wykonywał swoje obowiązki w jak najmniejszym obszarze, bez konieczności przemieszczania się po całym obiekcie. 
- Zabrania się prowadzenia prac w trakcie silnych wiatrów, w miejscach, gdzie mogą one spowodować oderwanie 
elementów budynku i zagrozić bezpieczeństwu ludzi. 
 
5.2. Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - 
Rozdział 18. 
 
5.3. Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, moŜna przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 
Ŝe wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji oraz, Ŝe dokonano 
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. DemontaŜ instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 
Rozbiórkę naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie 
przejść do demontaŜu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się równieŜ od demontaŜu oprawek, 
wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. Rozbiórkę urządzeń do ponownego 
montaŜu wykonać ze szczególna ostroŜnością. Zaleca się, aby demontaŜ i ponowny montaŜ był wykonany przez 
autoryzowane serwisy producentów. NaleŜy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas 
transportu i składowania do czasu ponownego zamontowania. 
 
5.4. Rozbiórka stolarki budowlanej 
Przed przystąpieniem do demontaŜu okien, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproŜa ościeŜnice nie spełniają funkcji 
podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany. 
 
5.5. Rozbiórka elementów budynku 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej 
lub wskazane przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r.( Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Wykonawcę. 
Nie przewiduje się ponownego wbudowania materiałów z rozbiórki w ramach Umowy. 
 
5.6. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w 
trakcie robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 
znanych w momencie odbioru robót. 
 
5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki  
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywoŜone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne 
elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody cięŜarowe dojeŜdŜające do obiektu na terenie budowy i 
wywoŜone na autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywoŜona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie 
ładowana na samochody cięŜarowe dojeŜdŜające do obiektu na terenie budowy i wywoŜony na autoryzowane wysypiska i 
utylizowana. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne pkt.6. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót rozbiórkowych 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach  5.1. do  5.3.  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i wizualnej ocenie ich 
wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzanych do powtórnego wykaŜystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać wymagania 
określone w PW. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne pkt.7. 
  
 7.2. Jednostkami obmiaru są: m, m2, m3  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, 
ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne pkt.8. 
  
8.2. Zasady odbioru robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- mechaniczne lub ręczne dokonanie rozbiórki (zerwanie nawierzchni i podbudowy), 
- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki i odwiezienie na wskazane miejsce lub do utylizacji, 
- wyrównanie podłoŜa i upoŜądkowanie miejsca rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy,  Rozporzadzenia 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r.. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz 

1923),  
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.01 Roboty dekarskie (obróbki 
blacharskie, rynny, rury spustowe) 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, napraw 
powierzchni papowych, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w ramach realizacji projektu: 
 
„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana 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: 
- pokryć dachowych papą termozgrzewalną ( stropodachy betonowe i drewniane ), 
-      montaŜ elementów z blachy tytanowo-cynkowej, 
-      montaŜ elementów odwodnienia (rynien i rur spustowych). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST , przepisami, 
normami i sztuka budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie wykonać z blach tytanowo-cynkowej  gr. 0,5 - 0,75  wg  opisu PW. 
2.2.2.  Odwodnienia . 
Rynny, rury spustowe wykonać z blachy tytanowo-cynkowej asortyment wg. PW. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
REMONT ELEWACJI BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A. 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
ARCHITEKTURA  

23 

2.2.3. Papy zgrzewalne  
papa zgrzewalna  nawierzchniowa modyfikowane SBS  o parametrach nie gorszych niŜ : 
-    zbrojonych włókniną poliestrową o gramaturze ≥ 200 g/m2 
-    zawartości asfaltu w masie asfaltowej ≥3000g/m2 
- siła zrywająca pasek szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek ≥ 750/700 N 
-  wydłuŜenie względne przy zerwaniu wzdłuŜ/w poprzek ≥ 40/40% 
- odporność na działanie wysokich temperatur ≥ 100oC 
- grubość papy podkładowej ≥ 4,7 mm 
- grubość papy nawierzchniowej ≥ 5,2 mm 
- gwarancja producenta ≥ 10 lat 
- papa zgrzewalna  podkładowa modyfikowana SBS  do mocowania mechanicznego  o parametrach nie gorszych niŜ : 
-   zbrojonych włókniną poliestrową o gramaturze ≥ 200 g/m2 
-    zawartości asfaltu w masie asfaltowej ≥3000g/m2 
- siła zrywająca pasek szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek ≥ 700/500 N 
-  wydłuŜenie względne przy zerwaniu wzdłuŜ/w poprzek ≥ 40/40% 
- odporność na działanie wysokich temperatur ≥ 100oC 
- grubość papy  ≥ 4,0 mm 
- gwarancja producenta ≥ 10 lat 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.                                                           
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku. lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie 

moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
� W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
� Spadki rynien nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
� Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach.. 
� Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed 

moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
� Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
� rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe,  
� powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej 

długości,  
� rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 50 cm,  
� spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,  
� rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
� rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 

elementy wieloczłonowe,  
� rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m,  
� uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach,  
� rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha,. 
 
5.3. Obróbki blacharskie, parapety. 
Obróbki blacharskie, wykończeniowe  wykonać z blachy o gr wg opisu PW. 
Przy układaniu blachy na podłoŜach z betonu, zapraw, ceramiki, z płyt drewnopochodnych, drewna zabezpieczonego solnymi 
preparatami przeciwogniowymi lub bitumicznych, zastosować membranę separacyjną . 
 
5.4. Papa – wymagania ogólne dla podłoŜy 
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PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach, w przypadku zaś podłoŜy 
nie ujętych w normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości 2 m nie moŜe 
być większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych naleŜy 
zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy  wykonać odboje o górnej krawędzi 
nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 
5.5. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania jej z warstwa 
podkładową metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki 

antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy 
nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy. prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia. 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o 
długości równej szerokości pasma papy. 

Papa termozgrzewalna  podkładowa do mocowania mechanicznego  jest mocowana lub bezpośrednio do podłoŜa specjalnymi 
łącznikami z podkładką stalowa ocynkowaną lub razem z izolacja termiczną dachu za pomocą łączników teleskopowych które 
są umieszczane w strefie zakładu papy wynoszącego 10-12 cm . Po zamocowaniu mechanicznym zakłady papy naleŜy 
zgrzać. 
Ilość łączników powinna wynosić 3szt/m2 , w strefach brzegowych 6 szt/m2 , w strefach naroŜnych 9 szt/m2. 
 
Po zgrzaniu pap naleŜy otrzymać równomierny wypływ masy asfaltowej  na całej długości styku wynoszący ok. 0,5-1,0cm. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę swoimi słuŜbami i 

zgłoszona  inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć . 
6.2.1. Pokrycia papowe 
- Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
- Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz 

wymaganiami specyfikacji. 
- Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.  
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.  
e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).  
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - obróbki blacharskie m2 pokrytej powierzchni oraz  
- dla robót - rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
- dla robót - krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania obróbek blacharskich i pokrywczych papowych budynków stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
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8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.2.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 

ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 

wykonać roboty pokrywcze. 
  
8.3. Odbiór pokrycia z papy 
8.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
8.3.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar 

szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 
 
8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.4.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.4.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8.5. Zakończenie odbioru 
8.5.1. Zakończenie odbioru obróbek blacharskich i rynien potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie pokryć i obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
PN-B 10245:1961 
(wycofana) 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN B-94701:1999  
(wycofana) 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94702:1999  
(wycofana) 

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004  
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
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pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45262100-2 STB.02.02 Rusztowania i zabezpieczenia  
 
1. WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań i 
zabezpieczeń występujących przy realizacji przedsięwzięcia :   
 
„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
 
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 rusztowań. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi przepisami.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta. Dowolnego typu posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT. 
 
MontaŜ ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a 
szerokość otworu powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. 
Znajdujące się przy przejeździe stojaki naleŜy zabezpieczyć przed zmianą połoŜenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic.  
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany 
budynku czy teŜ innej budowli.  
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty montaŜowe. 
 
5.1. MontaŜ rusztowań. 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót:  

o Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie wykonywania 
danego rodzaju rusztowań. 

o Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką 
umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. 

o Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją. 
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5.1.2. Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  
o Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciąŜenia pomostów. 
o Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających 
obciąŜeń. 

o Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz 
stwarzać moŜność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 

o Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moŜe 
przekraczać 150 kg. 

o Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyŜej połoŜoną linię kotew więcej niŜ 3 m, a pomost 

roboczy nie powinien być umieszczony wyŜej niŜ 1,5 m. 
o Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się 

rusztowanie. 
o Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niŜ 20 m. 
o Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 
o Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć 

daszki ochronne. 
o Zabronione jest uŜywanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór 

dla pomostów rusztowań. 
5.1.3. Rusztowania typowe: 

o Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
o Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaŜ powinien być dokonywany 

zgodnie z instrukcją producenta. 
5.1.4. Rusztowania nietypowe: 

o Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. 
o Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej naleŜy kaŜdorazowo ustalać w zaleŜności 

od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie 
mniejsza niŜ 250 kG.  

5.1.5. Rusztowania przesuwne składane:   
o NaleŜy uŜytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
o Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do ściany obiektu 

budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 
5.1.6. Rusztowanie na kozłach:   

o NaleŜy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
o Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  

5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas uŜytkowania rusztowań. 
o Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań naleŜy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać 

ze śniegu i posypywać piaskiem. 
o PodłoŜe (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć 

zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 
o Zabronione jest  ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 

oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 
o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego 

dobrą widoczność. 
 
5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zabronione jest: 
- obciąŜanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach, 
- wspinanie się po stojakach, podłuŜnicach, leŜniach i poręczach rusztowań, 
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia, 
- przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niŜ przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa, 
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie 

rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w 
dzienniku budowy. 
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach 
roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00  „Wymagania ogólne”. 
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Odbiór rusztowań  wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań. 
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN- EN 74:2002 (wycofana) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 

roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i 
procedury badań 

PN- EN 12810 – 1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów. 

PN- EN 12810 – 2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji. 

PN- EN 12811 - 1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN- B - 03163 - 1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry 
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 
(gładzonych i nakrapianych) zewnętrznych dla przedsięwzięcia :  
 
„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
 
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 
 
- Tynki zewnętrzne uzupełniające cementowo-wapienne  
- Naprawa elementów sztukatorskich 
Tynki, których dotyczy niniejsza specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą oraz kształtują formę 
architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie  

Tynki powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są 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 – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 

niezbędne do jego wykonania 
− tynk – warstwa zaprawy budowlanej pokrywająca lub formująca zewnętrzne powierzchnie elementów budowli (przede 

wszystkim ścian i stropów), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 
szkodliwym działaniem innych czynników, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom budowli 
estetycznego wyglądu 

− podłoŜe tynkarskie – powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie 
− nośnik tynku – materiał na podłoŜe tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cięto-ciągnionej stosowany do 

przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów, przewodów kominowych itp. 
 
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.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 2. 
 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom aktualnej normy lub aprobatom 
technicznym. 
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2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnej normy. 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 aktualnych norm, 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 tynkarskie cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami aktualnej  normy . 
- 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. 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. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania podłoŜa – urządzenie do ciśnieniowego zmywania podłoŜa, 
do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 
do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca),  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z aktualną normą. Cement i wapno sucho 
gaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane moŜna przewozić do-
wolnymi 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. 
Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach, moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem. 
Wodę (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub 
w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Magazynować materiały w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu w czasie nie dłuŜszym niŜ 
podany na opakowaniu 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w B.00.00  "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. 
- 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 
 PodłoŜe z elementów ceramicznych  

1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru.  
2. Sprawdzić geometrię tynkowanych elementów, wystające elementy (cegły) poza lico ściąć a płytkie wgłębienia 

wypełnić zaprawą do wykonania obrzutki.  
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan. 
Nadmiernie suchą powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. 

W przypadku zastosowania w murze cegieł z rozbiórki naleŜy:  
− wykuć cegły przesiąknięte sadzą z przewodów dymowych i uzupełnić mur cegłami nowymi 
− oczyszczone podłoŜe bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

 PodłoŜa drewniane, z płyt OSB. (gzymsy) 
Na podłoŜu naleŜy wykonać podkład z siatki tynkarskiej (cięto-ciągnionej, plecionej). Siatka powinna być mocowana 
dwukierunkowo w ścianach w odstępach do 25cm. W stykach arkuszy siatki naleŜy zastosować zakład o szerokości nie 
mniejszej niŜ 3cm. Po zamocowaniu siatkę obrzucić rzadką zaprawą do wykonania obrzutki. 

 Uwagi wspólne do wszystkich podłoŜy 
1. Wszelkie bruzdy z przewodami instalacyjnymi i rurami oraz wnęki, które docelowo nie mają być widoczne co 

najmniej 3 dni przed tynkowaniem powinny być wypełnione bądź zamknięte (przekryte). Do tego celu naleŜy 
posłuŜyć się zaprawą do wykonania obrzutki  i siatką podtynkową metalową bądź z włókna szklanego. Siatkę ułoŜyć 
z zapasem po 20cm po obu stronach bruzdy. JeŜeli bruzda czy wnęka nie moŜe być wypełniona naleŜy posłuŜyć się 
odpowiednim materiałem sztywnym np. płytą pilśniową, sklejką czy blachą. Elementy naraŜone na korozję np. 
gwoździe, druty mocujące muszą być usunięte na tyle, aby nie wnikały w warstwy tynku. Nieusunięte elementy 
muszą być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 

2. Przewody instalacji wodno – kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być zabezpieczone przed 
kondensacją pary wodnej. 

3. Na styku podłoŜy o róŜnych właściwościach np.. beton-mur zawsze w warstwę tynku wklejać siatkę metalową lub z 
włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed ewentualnym powstawaniem rys. 

4. PodłoŜe pod tynk musi być: 
− Równe, 
− nośne i mocne, 
− stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne, 
− szorstkie, suche, odpylone i wolne od zanieczyszczeń, 
− nie zamarznięte (o temperaturze wyŜszej od +5ºC). 

5. Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych (samodzielne statycznie części budynku) jeŜeli 
nie są obmurowane naleŜy tynkować za pomocą nośnika tynku 

6. W przypadku nie stosowania nośnika tynku przy elementach wymienionych wyŜej stosować naleŜy szczeliny 
dylatacyjne. 

 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w aktualnej normie. 
5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z  
aktualną normą  
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.4. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.5. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.6. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na zawilgocenie - w 
proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
Wykonanie mechaniczne tynków 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłoŜu powinna być 
następująca: 
− wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
− mechaniczne wykonanie obrzutki, 
− mechaniczne wykonanie narzutu, 
− ręczne zatarcie, 
− ręczne wykonywanie ościeŜy, gzymsów i detali architektonicznych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

1. Badania materiałów 
Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do uŜytku. NaleŜy zwrócić uwagę na terminy 
waŜności. 
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Dysfunkcja moŜe powstać na wskutek złego magazynowania, transportu bądź uszkodzenia opakowania. Materiał co do jakości 
którego są wątpliwości powinien zostać wymieniony na wolny od wad. 
2. Badanie podłoŜy 
Ocenia się wzrokowo i przy pomocy urządzeń geometrię podłoŜa.  
NaleŜy ponadto sprawdzić podłoŜa pod tynk metodą ścierania , drapani i zwilŜania 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu 
Próba zwilŜania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czystą wodą. PoniŜsza tabela posłuŜyć winna właściwej 
ocenie stanu podłoŜa: 
 

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 aktualnej normy. 
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 aktualnej normie i powinny umoŜliwić 
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 podłoŜa, 
- 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.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

 
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. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian  
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie  
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych. kratek, 
drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. . 
 

7.3. Ilość tynków 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.00.00 "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, 
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- 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.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m 
- 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, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.  Normy 
 
PN-B-04500:1985  
(wycofana) 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10100:1970   
(wycofana) 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ... 
PN-EN 459-1:2003 
(wycofana) 

Wapno budowlane. Część 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-14501:1990  
(wycofana) 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności … 
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 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. 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.02 Ślusarka – wyroby kute 
 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót ślusarsko-kowalskich w ramach realizacji projektu: 
 
„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
 
 
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 i montaŜ 
elementów ślusarsko-kowalskich: 
- kraty okienne,  
- balustrady zewnętrzne, 
Renowację autentycznych istniejących krat.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej ST 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, ST.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wyroby gotowe 
 
2.1.1. Balustrady zewnętrzne (kowalsko ślusarskie) – schodowe i tarasowe. 
 
2.1.2. Kraty zewnętrzne okienne stare – poddane renowacji, mocowanie do ścian kotwami stalowymi wklejanymi do podłoŜa, 

malowanie pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych  wykończeniowych. 
Do elementów ślusarsko-kowalskich stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY,  
Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. malowanie pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych  
wykończeniowych 
 
2.2. Składowanie materiałów i wyrobów stalowych  
 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi 
w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. Łączniki (śruby, nakrętki, 
podkładki) składować w magazynie w skrzynkach. 
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2.3. Badania na budowie  
 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania i montaŜu elementów ślusarko-kowalskich moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian i podłoŜy oraz uchwytów i kotew mocujących, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Przed przystąpieniem do robót ślusarsko-kowalskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
obsadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne, roboty tymkowe i malarskie. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiałów i sprzętu powinno odbyć się w zgodzie z specyfikacją podaną w 
projekcie technicznym. 
Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonanie montaŜu  i osadzenia 
elementów ślusarsko-kowalskich 

 
5.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją producenta, lub instrukcją zaaprobowaną 

przez inspektora nadzoru. Elementy powinny być trwale zakotwione. 
 
5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 

podane dla robót malarskich.  
Miejsca wykonanych cięć, połączeń spawanych, na budowie powinny zostać starannie oczyszczone następnie 
zaprawkowane i w końcu pomalowane farbami tego samego rodzaju co zabezpieczenie antykorozyjne fabrycznie 
wykonane, zgodnie z instrukcją producenta. 

 
5.5. MontaŜ wyrobów kowalsko-ślusarskich 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrządzać 
szkód w pracach juŜ wykonanych. Prace pomocnicze związane z wbudowaniem, osadzeniem i montaŜem wyrobów 
metalowych naleŜy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
inspektora nadzoru. 
MontaŜ wyrobów powinien sprowadzać się do scalenia połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu 
do podłoŜa. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montaŜu jest niedopuszczalne ze względu na 
zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
MontaŜ powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montaŜowych w podłoŜu: posadzce, ścianach. 
Wklejanie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montaŜu wyrobu do podłoŜa. Nie dopuszcza się montaŜu wkrętami, 
śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
 

5.6. Renowacja istniejących autentycznych krat 
 Kraty do konserwacji naleŜy zdemontować; poniewaŜ są one na stałe wpuszczone w  ościeŜa demontaŜ moŜna 
wykonać tylko przez odcięcie listew mocujących. Ponowny montaŜ moŜna wykonać przez ponowne zespawanie elementów lub 
dospawanie niewielkiej obejmy i połączenie elementów nitami lub specjalnymi śrubami, co umoŜliwi ew. demontaŜ przy 
późniejszych renowacjach. 
 
ZABIEGI RENOWACYJNE: 
1. Oczyszczenie powierzchni do metalu: piaskowanie szlaką pomiedziową. 
2. Wykonanie wszystkich koniecznych napraw ślusarskich  
3. Odpylenie i osuszenie powierzchni acetonem lub alkoholem metylowym. 
4. Pasywacja metalu , pozostawienie przez okres tygodnia i dokładne wyszczotkowanie powierzchni. 
5. ZałoŜenie powłoki farby wysokocynkowej, następnie powłoki ftalowej w odpowiednim kolorze. 
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MoŜna po oczyszczeniu przyjąć inny tok postępowania, który zapewni lepszą ochronę: kraty przekazać do cynkowania 
ogniowego, powłokę cynkową odpowiednio postarzyć, Ŝeby umoŜliwić pomalowanie, następnie pomalować proszkowo 
odpowiednim  lakierem. 
Po konserwacji zamontować kraty w miejscu przeznaczenia, (wspawać) konserwując przedtem pozostawione króćce: 
oczyszczenie z farby, opracowanie odciętych krawędzi, zabezpieczenie cortaninem i powłokami farb. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” ST.00.00. 

 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
 
Sprawdzenie powłoki - na powierzchni stali ma zostać stworzona wspólna ciągła warstwa stopowa ochronna. Powłoka  
powinna być równomierna, ciągła, gładka, i błyszcząca. Powierzchnia powłoki nie moŜe wykazywać wad w postaci złuszczeń, 
odwarstwień, nacieków. 
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
Jednostkami obmiaru są: mb, m2, szt., kpl., kg. 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem. 
-  zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
-  wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
-  prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów), średnice otworów, 
-  dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  zabezpieczenia wyrobów przed korozją. 
 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
-  prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej, 
-  prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 
-  zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
-  inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- demontaŜ elementów ślusarskich, 
- transport na miejsce renowacji i montaŜu, 
- renowacja elementów ślusarskich, 
- zamontowanie w miejscach demontaŜu, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
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PN-M-02138:1980  
(wycofana) 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

PN-B-06200:2002  
(wycofana) 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  
(wycofana) 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-M-69430:1991  
(wycofana) 

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-M-69703:1975  
(wycofana) 

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-/M-02138:1980  
(wycofana 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, w C.06.  
 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.03 Roboty malarskie 
 
 
 
1.WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
 
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 obejmujące : 
- malowanie tynków zewnętrznych, 
- malowanie elementów drewnianych, 
- malowanie elementów stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

− roboty budowlane – wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych  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 wyko nuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
− ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 

niezbędne do jego wykonania, 
− podłoŜe – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie dana operacja, 
− hydrofobizacja – obniŜenie zwilŜalności przez wodę powierzchni ciał stałych (np. tynków, betonu); uzyskiwana przez 

nanoszenie roztworów lub emulsji odpowiednich substancji (np. siloksanowych), powodujących zmianę napięcia 
powierzchniowego wody. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 

2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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2.2. Woda. 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
Farby zmywalne, odporne na szorowanie i wilgoć (dla podłoŜy o parametrach jak dla tynków kat. 4) 
-      fasadowe farby silikonowe, 
-      nawierzchniowa farby ftalowe, 
-      barwiące środki hydrofobizujące,  
-      środki zabezpieczające przed grafiti. 
Farby  do wymalowań zewnętrznych powinny posiadać następujące właściwości: 

− odporność na wpływy atmosferyczne, 
− dyfuzyjność dla pary wodnej, 
− wysoka zdolność krycia, 
− łatwość w stosowaniu, 
− trwale połączenie z podłoŜem. 

2.3.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  

2.3.2. Farby   produkowane są w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na   zamówienie. 
 
 
3. SPRZĘT.  
 

3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 3 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  robót malarskich  . 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT.  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ +5°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy.  

PodłoŜe powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne podłoŜe naleŜy 
zagruntować preparatem gruntującym jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków naleŜy flautować oraz po 24 godzinach 
spłukać wodą. PodłoŜe powinno spełniać wymogi określone w aktualnych normach.. 

5.2.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami aktualnych normy, dla danego 
typu farby podkładowej.  
5.2.3. Przygotowanie podłoŜa: 
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
PodłoŜe musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. NaleŜy usunąć odstające kawałki i płaty.  
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą lub oczyścić 
strumieniem pary wodnej nasyconej.  
PodłoŜa mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoŜy (naleŜy zapoznać się z instrukcją 
preparatów przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  
5.3.1. Powłoki z farb i lakierów ftalowych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
5.3.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi, silikonowymi. 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoŜa min. +5 oC. 
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Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20 oC i wilgotności względnej powietrza 65%.  
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. 
Warstwę świeŜej farby naleŜy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. 
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 

Farba moŜe być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować naleŜy 
metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości naleŜy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, 
które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) naleŜy osłonić przed 
zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania naleŜy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Materiały pochodzące z róŜnych 
partii (róŜne charge) naleŜy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 

 
5.4. Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST naleŜy dokonać wymalowań na próbnym nośniku ( 
zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.  
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na 
elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z  Projektantem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6 
 
6.2. Powierzchnia do malowania. 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.  
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy  
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
 
8.2. Odbiór podłoŜa. 
8.2.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką.  
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.  
 
8.3. Odbiór robót malarskich  
8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
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8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa.  
8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 
 
9.2. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
 
 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowe do gruntowania 
PN-EN 459-1:2003 (wycofana) Wapno budowlane 
PN-C-81502:1962  (wycofana) Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane ... 
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku 
  
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.45 45453000-7 STB.04.04 Renowacja fasad – wątek kamienny 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oczyszczenia , restauracji, i 
konserwacji elewacji a w szczególności wątku kamiennego wykonywanych  przy przedsięwzięciu: 

 

„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 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 renowacji 
(oczyszczenia, restauracji i konserwacji) elewacji z elementami kamiennymi . Przy wykoŜystaniu specjalistycznych preparatów 
chemicznych. 

1.3.2.  Renowacja wątku kamiennego: 
- wstępne oczyszczenie, 
- usunięcie powłok obcych, 
- wzmocnienie powierzchni, 
- uzupełnienie ubytków, wypełnienie połączeń, 
- scalenie kolorystyczne,  
- hydrofobizacja powierzchni, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony 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 - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do 
jego wykonania, 
profil architektoniczny – kontur (brzeg) elementu architektonicznego (belka, filar, gzyms, opaska, Ŝebro, pilaster itd.) 
ukształtowany w sposób ozdobny 
gzyms – pozioma, zwykle profilowana listwa (zespół profili) wystająca przed lico muru, która chroni elewację budynku przed 
ściekającą wodą deszczową (cel praktyczny) i jednocześnie wzbogaca płaszczyznę (cel zdobniczy, 
podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie dana operacja, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przyst…ąpieniem do robót naleŜy sporządzić plan BIOZ. 

      

3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 
2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 2.2. Specjalistyczne preparaty czyszczące. 
Zaleca się stosować materiały firmowe, uznanych marek, dające pewność wykonania robót wysokiej jakości. 
 

2.3. Woda 

Do zmywania podłoŜa moŜna stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 
 Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za wierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
− do przygotowania podłoŜa – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
− do nakładania preparatów  - pędzle, szczotki.   
− Środki do neutralizacji w przypadku zachlapania. 

 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót omówionych w specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

 

Materiały specjalistyczne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego moŜna je przewozić dowolnymi 
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być (szczególnie worki) zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery naleŜy chronić przed przemarznięciem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Badania wstępne 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy wykonać badania wstępne mające na celu wybranie optymalnej metody. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
Mechaniczne zanieczyszczenia, odspajające się elementy i kruszącą zaprawę zdjąć przy uŜyciu ręcznych narzędzi - 
szpachelkami, szczotkami drucianym, skrobakami czy przez przedmuchanie strumieniem powietrza, a następnie starannie 
zmoczyć wodą. 
Przy pracy na wysokości konieczne jest właściwe udostępnienie miejsca wykonywanych prac przez właściwe zainstalowanie 
rusztowań. Pomosty powinny być czyste i pozbawione wszystkich zbędnych elementów (nieuŜywane narzędzia, pojemniki czy 
materiały). 
 
5.3. Mycie 
Preparaty czyszczące nanieść na podłoŜe pędzlem, preparat wcierać w podłoŜe pędzlem, szczotką 2-3 razy aŜ do zauwaŜenia 
efektu rozpuszczania zabrudzeń, odczekać 10-15 minut po czym całość zmyć strumieniem ciepłej wody pod ciśnieniem. 
Zaleca się stosowanie agregatu ciśnieniowego. W razie potrzeby proces (nakładanie preparatu i zmywanie powtórzyć). 
 
5.3. Renowacja  wątku kamiennego. 
CZYNNOŚCI W KOLEJNOŚCI ICH WYKONANIA: 
 
1. Umycie piaskowca wodą pod ciśnieniem. Usunięcie graffiti przez zeszlifowanie ręczne powierzchni po zmiękczeniu 
powłoki kompozycjami rozpuszczalników. 
2. Oczyszczenie z powłoki mineralnego  szlamu płyt okładziny ściany i dobrze zachowanych płyt na filarach. Zabieg 
wykonać przez ręczne zeszlifowanie szlamu kamieniami szlifierskimi ew. niskociśnieniowe piaskowanie, jeśli będzie efektywne 
i nie naruszy oryginalnej powierzchni. 
3. Sukcesywne wykuwanie starych cementowych spoin – przynajmniej na głębokość 1 cm od lica kamienia i zakładanie 
nowych z zaprawy wapienno – trassowej, barwionej w masie na kolor otoczenia (moŜna zastosować gotowe zaprawy do 
spoinowania piaskowca firmy Tubag lub Remmers). Spoinami nie naleŜy uzupełniać ubytków przy krawędziach kamienia. 
4. Mechaniczne usuniecie wszystkich róŜniących  się kolorystycznie kitów oraz popękanych fleków. RozwaŜyć  ew. 
wymianę źle dopasowanych fleków (zbyt szeroka spoina, kamień bardzo róŜniący się kolorystycznie od otoczenia). 
5. ZałoŜenie w regularnie wyciętych gniazdach fleków kamiennych; materiał powinien być dobrze dobrany pod 
względem kolorystycznym, spoina o minimalnej grubości. Fleki wklejane na klej Ŝywiczny z  wypełnieniem ew. szczeliny przy 
licu zaprawą mineralną. Przy większych flekach wskazane załoŜenie wzmocnień mechanicznych (np.: dybli z poliwęglanu lub 
in. tworzywa). 
6. Mechaniczne usunięcie cementowej zaprawy przy ramach okiennych, przynajmniej na głębokość 1 cm, dokładne 
odpylenie i załoŜenie w tych miejscach uzupełnień imitujących  kamień. 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
REMONT ELEWACJI BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A. 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 
ARCHITEKTURA  

44 

7. Imitatorskie uzupełnienie wszystkich pozostałych ubytków w piaskowcu przy pomocy mineralnych kitów na bazie 
modyfikowanego cementu portlandzkiego. MoŜna zastosować gotową zaprawę do uzupełnień, dobraną pod względem 
uziarnienia i koloru do kamienia (najpopularniejsza firmy Remmers – Restauriermoertel) lub wykonać samodzielnie 
odpowiednią mieszankę w lokalnym kolorze piaskowca. Ew. róŜnice kolorystyczne w róŜnych partiach scalać kolorystycznie po 
wypielęgnowaniu kitów. 
8. Dolne, zniszczone przez sole płyty  wymienić na nowe, z piaskowca zbliŜonego kolorystycznie do oryginalnego. 
9. Wszystkie cokoliki filarów wymienić na nowe, wykonane z piaskowca  o małej porowatości i niskiej nasiąkliwości (np.: 
piaskowiec z kamieniołomu Szczytna Zamek). WaŜne, aby listwy cokolików były łączone poza naroŜnikami. 
10. Stopnie granitowe umyć wodą pod ciśnieniem, ew. oczyścić chemicznie – zwłaszcza podstopnice i niewysoki cokolik 
piaskowcowy przy ścianie stosując 4 % roztwór HF  z zachowaniem odpowiednich reŜimów czasowych ew. gotowe preparaty 
na bazie fluorków. Dokładnie wypłukać resztki preparatów. 
11. Uzupełnić spoiny zaprawą do spoinowania granitów. 
12. Uzupełnić ubytki krawędzi granitu flekami kamiennymi; przy mocowaniu fleków zastosować mechaniczne 
wzmocnienia (np.; dyble z nierdzewnej stali). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
NaleŜy przeprowadzić badanie materiałów i  podłoŜa, a z kaŜdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać 
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Materiały: 
− NaleŜy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować naleŜy terminy przydatności, szczelność 

pojemników, zgodność wagową. 
PodłoŜa: 
− NaleŜy skontrolować podłoŜe przed zmywaniem pod kątem zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, 

uzupełnienie ubytków). 
 

6.2. Kontrola w trakcie prowadzenia robót: 
- zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych z wymaganiami zawartymi w kartach techniucznych produktów, 

projekcie, stosownych normach i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikacji, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robóy 

wykończeniowych, oraz zasadami współczesnej sztuki budowlanej, dokładność i staranność wykonania robót. 
 
6.3. Renowacja  wątku kamiennego. 
Kontrola jakości renowacji kamieniarki zgodnie z załączonymi kartami technicznymi uŜywanych produktów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2  
Ilość robót określa się na podstawie projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w 
naturze. 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 2-02 w 
części dotyczącej robót malarskich. 
(Powierzchnie mycia oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian i wysokości mierzonej od czystej podłogi 
do spodu stropu (wewnątrz) lub od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej 
wykonywania prac i Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów. Powierzchnie 
kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęŜszym 
przekroju przez największą wysokość. 
Powierzchnie stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku 
za krawędzie. 
Gzymsy, pasy, ościeŜa oblicza się według faktycznej ich długości w metrach z podaniem ich szerokości w rozwinięciu. Jako 
długość obliczeniową przyjmuje się najdłuŜszą krawędź opaski czy gzymsu.) 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Uznaje się, Ŝe roboty zostały wykonane prawidłowo, jeŜeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w kartach 
technicznych  zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych naleŜy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 

 
8.2. Renowacja  wątku kamiennego. 
Odbiór renowacji kamieniarki zgodnie z załączonymi kartami technicznymi uŜywanych produktów. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 
 

W cenie ofertowej powinny zawierać się koszty: 
− przygotowania podłoŜa, 
− wykonania renowacji: 
- czyszczenie kamieni, 
- usunięcie skruszałej i zagrzybiałej części elewacji. 
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- odgrzybienie i odsolenie,  
- uzupełnienie ubytków, 
- uzupełnienie spoin, 
- scalenie kolorystyczne, 
- gruntowanie i hydrofobizacja. 
− uprzątnięcie stanowiska roboczego, 
− zabezpieczenie interesu osób trzecich przez właściwe oznakowanie terenu i zabezpieczenie (osłony) elementów nie 

podlegających czyszczeniu, 
− pokrycie kosztów związanych z unieszkodliwieniem odpadów (koszty wywiezienia i opłaty środowiskowe). 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 772-11:2002 + uzupełnienia 
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody 

elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 
kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz 
początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych. 

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i 
stałych w postaci proszku. 

 
10.1.  Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 
Karty techniczne zalecanych materiałów firmy Remmers:Nr0596/0595; 0616; 0640; 0641; 0645; 0666; 0673; 0720; 
1026/1027/1032/1029; 1070 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    

Klasa 45.45 45453000-7 STB.04.05 Renowacja fasad - detale 
architektoniczne 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
renowacyjnych tynków zewnętrznych nakładanych maszynowo bądź ręcznie na róŜnym podłoŜu mających cel ochronny 
i dekoracyjny i wykonania nowych oraz napraw istniejących profili ciągnionych, gzymsów i innych detali architektonicznych 
specjalistycznymi zaprawami przy przedsięwzięciu: 

 

„REMONT ELEWACJI  BUDYNKU  RADIA WROCŁAW S.A.” 
DZIAŁKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Tynki, których dotyczy niniejsza specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą oraz kształtują formę 
architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie  
Zabytkowe fasady wymagające napraw, rekonstrukcji detali architektonicznych. Wykonanie tych elementów wymaga nie tylko 
dobrej znajomości rzemiosła (tynkarstwa), ale takŜe zastosowania odpowiednich materiałów. Niniejsze opracowanie obejmuje 
swym zakresem przygotowanie podłoŜa oraz wykonanie napraw (i nowych) gzymsów, profili ciągnionych czy innych detali 
architektonicznych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy  oraz drobnoziarnistej zaprawy do przeprowadzenie wymienionych 
robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są 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 wyko nuje i kontroluje poszczególne operacje 

robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
− ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do 

jego wykonania 
− tynk – warstwa zaprawy budowlanej pokrywająca lub formująca zewnętrzne powierzchnie elementów budowli (przede 

wszystkim ścian i stropów), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 
szkodliwym działaniem innych czynników, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom budowli estetycznego 
wyglądu 

− podłoŜe tynkarskie – powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie 
− nośnik tynku – materiał na podłoŜe tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cięto-ciągnionej stosowany do przekrywania 

bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów, przewodów kominowych itp. 
− profil architektoniczny – kontur (brzeg) elementu architektonicznego (belka, filar, gzyms, opaska, Ŝebro, pilaster itd.) 

ukształtowany w sposób ozdobny. WyróŜnia się profile prostolinijne – płaskie pasy czasem z zaokrąglonymi krawędziami, 
krzywolinijne (wypukłe bądź wklęsłe w postaci półkola, ćwierćwałka (faseta) oraz krzywoliniowy złoŜony wykreślony z co 
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najmniej dwóch niejednakowych płynnie połączonych łuków i łuków z prostymi, 
− gzyms – pozioma, zwykle profilowana listwa (zespół profili) wystająca przed lico muru, która chroni elewację budynku przed 

ściekającą wodą deszczową (cel praktyczny) i jednocześnie wzbogaca płaszczyznę (cel zdobniczy). Gzymsy moŜna podzielić 
na zewnętrzne (główne – koronujące i wieńczące ścianę budowli, cokołowe – oddzielające cokół od lica muru, działowe – 
inaczej międzypiętrowe podkreślające poziomy poszczególnych kondygnacji, nadokienne – gzymsy przerywane, znajdujące 
się nad otworami okiennymi, podokienne – gzymsy ciągłe, przebiegające pod wszystkimi oknami danej kondygnacji, 
parapetowe – gzymsy przerywane, znajdujące się pod otworami okiennymi, naddrzwiowe (nadportalowe) – nad otworami 
wejściowymi, oraz gzymsy wewnętrzne zdobiące ściany, kominki, piece i sprzęty. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zaprawa do wykonywania obrzutki, poprawia przyczepność tynków do podłoŜa. 
 
2.2. Zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne (wg STB.04.01) 
 
2.3. Mineralna zaprawa szpachlowa do wyrównywania podłoŜy mineralnych. 
 
2.4. Gruboziarnista zaprawa do wykonywania profili ciągnionych oraz prefabrykowanych elementów gzymsów. 
 
2.5. Drobnoziarnista zaprawa do wykonywania profili ciągnionych  

2.6. Woda  
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnej normy. Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za wierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
− do przygotowania zapraw – naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce, 
− do nakładania i zacierania zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca, szpachelki), 
− do montaŜu prowadnic dla szablonów i profili wzmacniających – wiertarka udarowa, 
− wzorniki – indywidualnie przygotowane do wymaganego kształtu narzędzia słuŜące do ściągania tynku. Wzornik 
najczęściej wykonuje się z blachy o grubości od 0,7 do 1,5m grubości (zaleŜnie od wielkości wykonywanego profilu) 
mocowanej do odpowiednio wyciętej deski osadzonej na poprzeczce zwanej saniami. Wykrój deski pod blachą powinien być o 
kilka milimetrów cofnięty w stosunku do wykroju blaszanego a jej krawędź ścięta pod kątem do 30º aby podczas przesuwani 
dociskała zaprawę. Przy tynkach trójwarstwowych, dla danego kształtu profilu naleŜy przygotować podwójny wzornik z dwoma 
wykrojami z blachy. Jeden przymocowuje się na stałe, drugi (powiększony w kaŜdym kierunku o grubość gładzi) na śruby (aby 
go zdjąć po wykonaniu narzutu). 
− prowadnice sań – przy niewielkim zakresie wykonywania profili wystarczą proste, strugane deski o wymiarach 2,5 x 
8cm, zabezpieczone przed wchłanianiem wilgoci (np. nasycone olejem) a przy większych ilościach – stalowe bądź duralowe 
zamknięte prostokątne profile o sprawdzonej sztywności i prostoliniowości. 

4. TRANSPORT 

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego moŜna je przewozić dowolnymi środkami 
transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały 
płynne pakowane w wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem. 
Wodę (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub 
w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Magazynować materiały w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu w czasie nie dłuŜszym niŜ 
podany na opakowaniu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Przygotowanie podłoŜa  
Do wykonywania profili ciągnionych naleŜy przystąpić po zakończeniu prac tynkarskich na powierzchniach płaskich ścian bądź 
stropów. 
5.1.1. PodłoŜe z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej 
1.   W gzymsach ceglanych spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15m od lica.  
2.  JeŜeli gzyms jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak wyŜej. 
3.  Sprawdzić geometrię tynkowanych elementów, wystające elementy (cegły) poza lico ściąć a płytkie wgłębienia wypełnić 
zaprawą.  
4.   Umocować w sposób pewny (bez luzów) prowadnice dokładnie je poziomując. 
5.  Przesunąć „na sucho" po prowadnicach wzornik, sprawdzając czy prześwit pomiędzy blachą a konstrukcją gzymsu jest 
wystarczający. 
6.  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan. Nadmiernie 
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suchą powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.1.2. PodłoŜe z monolitycznych betonów kruszywowych 
1.  PodłoŜe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
2.  Gładkie podłoŜe betonowe oraz stare podłoŜa naleŜy naciąć dłutami ręcznymi lub mechanicznymi a następnie oczyścić z 
pyłu i kurzu. 
3.  Sprawdzić geometrię tynkowanych elementów, wystające elementy poza lico ściąć a płytkie wgłębienia wypełnić zaprawą R 
4.  Umocować w sposób pewny (bez luzów) prowadnice dokładnie je poziomując. 
5.  Przesunąć „na sucho" po prowadnicach wzornik, sprawdzając czy prześwit pomiędzy blachą a konstrukcją gzymsu jest 
wystarczający  
6. Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy powierzchnie betonowe zwilŜyć wodą. 
5.1.3. PodłoŜa drewniane, deski, płyty paździerzowe, sklejka itp. 
1.  Na podłoŜu naleŜy wykonać podkład z siatki tynkarskiej (cięto-ciągnionej, plecionej). Siatka powinna być mocowana gęsto 
gwoździami „sufitowym" szczególnie w wewnętrznych krawędziach (wnękach) w odstępach do 15cm. Siatkowanie drewnianej 
konstrukcji gzymsu powinno wykonane zostać przed otynkowanie sąsiadujących płaszczyzn aby siatka zbrojąca profil mogła 
być wyłoŜona na murze zapasem nie mniejszym niŜ 15cm. Po zamocowaniu siatkę obrzucić rzadką zaprawą. 
2. Sprawdzić geometrię tynkowanych elementów, wystające elementy poza lico ściąć a płytkie wgłębienia wypełnić zaprawą.  
3.  Umocować w sposób pewny (bez luzów) prowadnice dokładnie je poziomując. 
4.  Przesunąć „na sucho" po prowadnicach wzornik, sprawdzając czy prześwit pomiędzy blachą a konstrukcją gzymsu jest 
wystarczający. 
 
5.2. Zbrojenie profili 
Wszystkie detale i profile o grubości ponad 4cm powinny zostać zazbrojone prętem ze stali zabezpieczonej przed korozją 
(ocynkowaną) o średnicy dostosowanej do przekroju detalu. Zaleca się przywiązywanie pręta zbrojeniowego drutem 
wiązałkowym do osadzonych w ścianie kołków rozporowych w rozstawie ok. 20cm. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa – obiekty remontowane 
Wszystkie rodzaje podłoŜy naleŜy sprawdzić pod względem wytrzymałości. Stare niestabilne tynki usunąć, powierzchnie 
oczyścić. Zaleca się czyszczenie mechaniczne strumieniem wody pod ciśnieniem. W przypadku obecności starych wymalowań 
dyspersyjnych wykonać próby (podobnie w przypadku stosowania preparatów wzmacniających). Pozostałe procedury wg pkt. 
5.1.  
 
5.4. Przygotowanie zapraw grubo i drobnoziarnistej 
Suchą zaprawę zarobić czystą wodą w ilości wg instrukcji stosowania. Mieszanie przeprowadzać w mieszalnikach, 
betoniarkach lub, przy przygotowywaniu niewielkich ilości, ręcznie. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej masy. 
 
5.5. Wykonanie profili 
5.5.1. Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę (natrysk, szpryc) wykonać naleŜy zaprawą jako warstwę sczepną i stabilizującą siatkę podtynkarską czy zbrojenie. 
Grubość obrzutki nie powinna przekraczać 3-4mm.  
5.5.2. Narzut 
Po stęŜeniu obrzutki wykonuje się narzut zaprawą gruboziarnistą, przy czym wykrój przeciąga się po prowadnicy, dociskając 
do prowadnic i prowadząc stroną ukosowaną do przodu. Lekkie wzorniki ciągnie jeden tynkarz. Tynkowanie duŜych gzymsów 
zewnętrznych (wieńczących), do których trzeba uŜywać cięŜkich wzorników, wymaga pracy dwóch ludzi. W czasie ciągnięcia 
wzornika zostaje zebrany nadmiar zaprawy. Aby uniknąć strącania znacznych ilości zaprawy, nie naleŜy narzucać jej zbyt duŜo 
– zwykle nie więcej niŜ 1cm ponad wycięcie wykroju. Aby zapobiec zachlapaniu powierzchni ścian przez spadającą zaprawę, 
naleŜy pod wykonywany gzyms podstawić deseczkę do tynkowania. Ostatnie przesunięcie wzornika wykonuje się w stronę 
przeciwną ukosowaniu. 
Wzornik przeciąga się tak długo, aŜ osiągnie się pełne wyprofilowanie bez wklęśnięć i ubytków. 
5.5.3. Gładź 
Po stęŜeniu narzutu warstwę gładzi wykonuje się z zaprawy drobnoziarnistej wg tego samego schematu jak narzut, z tym Ŝe, 
zdejmuje się z wzornika blachę dla warstwy podkładowej zostawiając wykrój docelowy. Grubość warstwy nie powinna być 
większa od 3m.  
5.5.4. DemontaŜ prowadnic 
Po zakończeniu prac naleŜy zdemontować prowadnice a otwory po kołkach rozporowych i hakach murarskich naleŜy naprawić 
zaprawą tynkarską 
 
5.6. Przygotowanie do malowania 
PodłoŜe powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne podłoŜe naleŜy 
zagruntować preparatem gruntującym w rozcieńczeniu wodą w zalecanym stosunku jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień 
tynków naleŜy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. PodłoŜe powinno spełniać wymogi określone aktualnych 
normach. 
5.7. Malowanie  
Farba moŜe być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować naleŜy metodą 
„mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości naleŜy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 
przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) naleŜy osłonić przed zachlapaniem np. folią. 
Ewentualne zachlapania naleŜy natychmiast zmyć mokrą gąbką.. 

 

5.8  Program konserwatorski. 

OPASKI OKIENNE NA ELEWACJI FRONTOWEJ 
 
 Opaski wykonano ze sztucznego kamienia; jest to cementowe lastryko z barwionego w masie cementu 
portlandzkiego (barwienie naturalnym ugrem), prawdopodobnie z dodatkiem pelitowego wypełniacza (mączki marmurowej lub 
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kwarcowej) z drobnym grysem marmurowym w kolorze białym.  Elementy odlewano w formach i montowano na elewacji 
gotowe kształtki. Warstwa ozdobna miała grubość ok. 0,5  cm od lica, reszta elementu wypełniona była zaprawą cementową 
prawdopodobnie elementy zbrojono. Zasadniczo opaski składały się kaŜda z sześciu elementów: nadproŜa, belki dolnej 
(parapetowej z kapinosem) i ościeŜy – po dwa elementy na kaŜde. W ościeŜach montowano dodatkowo listwy między 
opaskami a ramą okienną. Faktura powierzchni elementów jest ryflowana, ryfle drobne, dość płytkie.  Wiele opasek uległo 
zniszczeniom mechanicznym. Część ubytków uzupełniono zaprawami cementowymi, część uzupełnień wypadła odsłaniając 
stare zbrojenia. Opaski okienne pomalowano farbami dyspersyjnymi na kolor brudnougrowy. W trakcie wymiany starych okien 
w większości ościeŜy wypełniono szczeliny przy oknach zaprawami cementowymi z zatarciem zaprawy na brzegach starych 
opasek. 
 
CZYNNOŚCI W KOLEJNOŚCI WYKONANIA: 
 
1. Oczyścić powierzchnię sztucznego kamienia z brudu i pozostałości starych powłok malarskich. Najlepiej czyszczenie 
wykonać równocześnie z czyszczeniem tynków. Metoda: gorąca woda pod ciśnieniem, lokalnie w miejscach trudniejszych 
moŜna zastosować niskociśnieniowe piaskowanie (wykonać próby doboru kruszywa i ciśnienia, tak aby nie naruszyć 
oryginalnej faktury zaprawy). 
2. Po odsłonięciu wszystkich uzupełnień zostanie podjęta decyzja co do dalszego toku postępowania. Obecnie zakłada 
się, Ŝe elementy zniszczone w ponad 30 % naleŜy wymienić na nowe, wykonane metodami odlewniczymi, pozostałe drobne 
ubytki uzupełnić imitatorsko z zachowaniem koloru, struktury i faktury oryginału. Pasy zaprawy wokół ram okiennych naleŜy 
wymienić: istniejące wykuć lub wyfrezować na głębokość przynajmniej 1,5 cm od lica, załoŜyć w  miejscu starego cementu 
barwioną w masie zaprawę, maksymalnie zbliŜoną do oryginalnej, o fakturze powierzchni jak oryginalna. Ew. stare listwy w 
ościeŜach podkleić iniekcyjnie specjalnymi cementami z upłynniaczem. Zaprawy do uzupełnień dobrać po wykonaniu prób na 
obiekcie; róŜnica w kolorze po wypielęgnowaniu zaprawy nie powinna być widoczna. Wskazane są dodatki 
superplastyfikatorów o działaniu dyspergujacym, bez działania napowietrzającego. MoŜna zamówić odpowiedni materiał np. w 
firmach Atlas,  Sikka lub innych, ew. zamówić tylko gotową zaprawę bazę ( zaprawę cementową barwioną w masie, o bardzo 
drobnej strukturze) i dodawać do niej marmurowy grys i dodatki plastyfikatorów. 
3. Po wypielęgnowaniu uzupełnień wykonać ew. scalenie kolorystyczne kitów z otoczeniem; laserunkowe 
podmalowanie scalające. 
4. Jako zabezpieczenie końcowe powierzchni moŜna całość pomalować elewacyjną bezbarwną farbą np. Remmers 
Siliconharzfarbe LA (farbloss), co zabezpieczy powierzchnię przed korozją atmosferyczną nie zmieniając  jej wyglądu. MoŜna 
równieŜ zabezpieczyć powierzchnię hydrofobizując ją roztworem Ŝywicy polisiloksanowej.  Ze względu na nietrwałość w 
środowisku alkalicznym nie polecam hydrofobizacji mikroemulsjami silikonowymi. Opaski okienne okien wyŜszych pięter (np.: 
okna części skrzydła, podwyŜszonego o jedno piętro) pomalować po uzupełnieniu kryjąco farbą silikonową w kolorze lokalnym 
opasek okien wysokiego parteru. 
 
COKÓŁ ELEWACJI FRONTOWEJ 
 
 Cokół boniowany (bonie pasowe), z powierzchnią wykończoną warstwą lastryka. Powierzchnia wierzchniej wyprawy 
spękana; spękania skurczowe, powstałe wskutek błędów technologicznych podczas wykonywania cokołu (prawdopodobnie 
zbyt duŜy dodatek wody zarobowej do zaprawy, co ułatwiało nadanie faktury i właściwe ukształtowanie pasów boni). Ubytki 
wyprawy i głębszych warstw uzupełniono zaprawami cementowymi. Cokół w całości pomalowano farbami dyspersyjnymi. 
Powłoki obecnie są spękane, lokalnie częściowo złuszczone. Widoczne miejscowe ubytki, takŜe wykruszenia wtórnych 
uzupełnień. Wokół okien suteryn nie zakładano opasek, obramienia powstały z zakończenia czterech  pasów boni przed 
otworami, krawędzie otworów opracowano ryflowaniem. Pod cokołem wzdłuŜ elewacji załoŜony jest pas betonowych płyt; 
woda opadowa odbijając się od betonu brudzi cokół elewacji, poza tym wody infiltracyjne nie mogą swobodnie odparowywać z 
podłoŜa co moŜe skutkować zawilgoceniem murów. 
 
CZYNNOŚCI W KOLEJNOŚCI WYKONANIA: 
 
1. Oczyszczenie powierzchni z powłok farby dyspersyjnej; gorącą wodą pod ciśnieniem, doczyszczanie trudniejszych 
miejsc metodą niskociśnieniowego piaskowania lub parownicą – przegrzaną parą wodną – w zaleŜności od efektywności 
metody. (Czyszczenie wszystkich elementów elewacji powinno odbywać się sukcesywnie od góry, poczynając od pasa tynku 
attyki, poprzez gzymsy koronowe w dół). 
2. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 
3. Wycięcie krat z otworów okiennych w celu ich konserwacji i uzyskania dostępu do ościeŜy. 
4. Naprawa spękań zaprawą cementową, zabarwioną w masie na kolor lokalny lastryka. Zaprawa powinna zawierać 
upłynniacz, co pozwoli na lepszą penetrację w szczeliny i zminimalizuje potrzebę  szerokiego zacierania szczeliny. Szersze 
szczeliny podklejać iniekcyjnie. Po wykonaniu zabiegu na obszarze ok. 2 m2 ocenić wizualnie efekty i w zaleŜności od   
efektów podjąć decyzję co do sposobu uzupełniania ubytków. 
5. Jeśli po zatarciu szczelin nie zmieni się charakter powierzchni lastryka, uzupełnienia wykonać w imitacji oryginalnej 
zaprawy – podobnie jak w przypadku uzupełnienia sztucznego kamienia na opaskach okiennych. Jeśli natomiast zatarcia 
szczelin tworzą osobną siatkę na powierzchni cokołu, uzupełnienia mogą być wykonane w zaprawie cementowej bez 
konieczności dokładnego doboru kolorystycznego zaprawy. W kaŜdym wypadku zaprawa powinna być odpowiednio 
modyfikowana plastyfikatorami i zakładana na warstwę sczepną z dodatkiem odpowiednich klejów oraz po załoŜeniu 
opracowana fakturalnie jak oryginalny element. 
6. Po wypielęgnowaniu zapraw powierzchnia cokołu powinna być pomalowana; przy imitatorskim opracowaniu 
uzupełnień bezbarwną farbą silikonową, w innym wypadku kryjąco w kolorze lokalnym lastryka z malarską imitacją białych 
plamek. 
7. NaleŜy rozwaŜyć usunięcie   cementowej opaski wokół elewacji i zastąpienie jej przepuszczalną warstwą (sortowany 
grubszy grys lub płukane kamyczki). 
  
GZYMS KORONOWY ELEWACJI FRONTOWEJ 
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 Gzyms załoŜony został zapewne na stalowej konstrukcji; pozioma płyta o dość duŜym wysięgu, przy elewacji i na 
zakończeniu ograniczona profilami, podniebienie ozdobione kwadratowymi, wypukłymi kasetonami, jednym bokiem 
przylegającymi do listwy przy elewacji; trzy  krawędzie kasetonu i krótki odcinek profilu między kasetonami obwiedzione prostą 
listwą. Nad gzymsem znajduje się gładki fryz (rodzaj attyki), zwieńczony niewielkim profilem.  Wszystkie te elementy mają 
powierzchnię wykończoną drobnym nakropem tynku, tynki pomalowano farbą dyspersyjną. Obecnie widoczne są liczne 
spękania i ubytki tynku, lokalnie równieŜ głębszych partii podłoŜa. W złym stanie są opierzenia blacharskie. 
CZYNNOŚCI W KOLEJNOŚCI WYKONANIA: 
 
1. Oczyścić powierzchnię- umycie gorącą wodą pod ciśnieniem. 
2. Usunąć głuche tynki oraz partie  skorodowanej zaprawy do nośnego podłoŜa. 
3. Zdemontować opierzenia blacharskie przeznaczone do wymiany. 
4. Dokładnie odpylić powierzchnię (ponowne umycie woda pod ciśnieniem lub odpylenie spręŜarką). 
5. Uzupełnić tynki; załoŜyć standardowe tynki wapienno – cementowe ze sczepnym podkładem, sukcesywnie 
uzupełniać równieŜ profile i zniszczone partie kasetonów, przy profilach ew. wykonać wzorniki do korekty geometrii formy i 
precyzyjnie odtworzyć właściwa formę. Wykończyć powierzchnię tynku na fryzie oraz profili drobnym nakropem w celu 
ujednolicenia partii uzupełnianych z partiami starej zaprawy. W trakcie uzupełniania nie powinno być dłuŜszych przerw między 
nakładaniem poszczególnych warstw zaprawy; optymalnie następną warstwę naleŜy nakładać po stwardnieniu poprzedniej 
(odstępy dobowe, warstwy nie grubsze niŜ 1 cm), zwłaszcza nakrop nie moŜe być nakładany na całkowicie związane podłoŜe, 
poniewaŜ ma wtedy mniejszą do niego przyczepność. 
 
6. Po okresie pielęgnacji pomalować gzyms kryjąco farbą elewacyjną (najlepiej silikonową). 
 
TYNKI ELEWACJI FRONTOWEJ 
 
 Oryginalne tynki na elewacji były tynkami o fakturze płukanej, uziarnienie zróŜnicowane – od dobrze otoczonych 
kamyczków średnicy do 1,5 cm do drobnych 2 mm. Tynki zawierają duŜo spoiwa cementowego, być moŜe równieŜ niewielkie 
domieszki mułowych frakcji kruszywa i w większości bardzo dobrze przylegają do podłoŜa. Liczne naprawy wykonano 
standardowymi tynkami wapienno – cementowymi, wykończonymi nakropem, imitującym oryginalną fakturę. Obecnie całość 
pomalowano farbą dyspersyjną; powłoka farby spękana, na partiach oryginalnych tynków złuszcza się. 
 
NAPRAWA TYNKÓW: 
 
1. Umyć powierzchnię gorącą wodą pod ciśnieniem, ew. doczyszczenie partii złuszczających się powłok farb wykonać 
przy wspomaganiu mechanicznym. 
2. Odbić wszystkie głuche partie tynków. 
3. Przejrzeć powierzchnię w celu usunięcia ew. drastycznie róŜniących się fakturą partii. 
4. Uzupełnić brakujące partie tynków (po dokładnym odpyleniu podłoŜa), nadać uzupełnianym tynkom maksymalnie 
zbliŜoną do oryginału fakturę ( poniewaŜ faktura płukana  wymagałaby przygotowania specjalnych tynków – zarówno pod 
względem doboru kruszyw jak spoiwa – moŜna wykonać nakrop w którym moŜna w końcowej fazie wiązania złagodzić 
drastycznie ostre krawędzie suchym pędzlem lub inną metodą). 
5. Po okresie pielęgnacji tynków wykonać kryjąco końcowe wymalowanie powierzchni dobrej jakości farbą elewacyjną 
(np.: silikonową firmy Remmers lub Caparol). 
 
ELEWACJE SKRZYDŁA POŁUDNIOWO – WSCHODNIEGO 
 
 Wykonać rutynowe zabiegi renowacyjne w obrębie tynków (umycie, ew. drobne naprawy, pomalowanie). Partie 
cokołowe na elewacjach północnej i południowej skuć (od strony północnej ew. tylko wierzchnią warstwę) i odtworzyć w formie 
cokołu ryflowanego.  
  
ELEWACJE POŁUDNIOWA I WSCHODNIA SKRZYDŁA ZACHODNIEGO 
 
 Rutynowa naprawa tynków i opasek okiennych. Na elewacji południowej moŜna załoŜyć konserwację cokołu wg 
programu z elewacji zachodniej, jeśli po oczyszczeniu zakres wtórnych napraw nie przekracza 20 %.  Uzupełniony wtórnie 
naroŜnik po zdemontowaniu rury spustowej prawidłowo naprawić: po wyfrezowaniu tynku nałoŜyć nowe wierzchnie warstwy z 
prawidłową fakturą; warstwa nowego tynku musi być przynajmniej o grubości 0,8 cm, nałoŜona z odpowiednią warstwą 
sczepną. 
 
ELEWACJE WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA 
 
 Rutynowa konserwacja tynków. Opaski okienne uzupełnić in situ zaprawą, przy większych ubytkach załoŜyć 
zbrojenie i (lub) ew. szpałdy z materiału ceramicznego (przycięte elementy z cegieł lub ceramicznych dachówek typu 
karpiówka). Drewniany gzyms po oczyszczeniu i ew. naprawach stolarskich zaimpregnować (przed atakiem biologicznym) i 
pomalować kryjąco farbami do zewnętrznych wymalowań drewna (rozpuszczalnikowymi). Przed przystąpieniem do prac naleŜy 
uporządkować instalacje elektryczne. Partie cokołowe, przynajmniej na wschodniej elewacji powinny być wykończone 
gzymsem, którego fragment jest zachowany i po oczyszczeniu profil moŜliwy do odczytania. 
 
ELEWACJE TYLNA WSCHODNIA SKRZYDŁA WSCHODNIEGO I BOCZNA PÓŁNOCNA SKRZYDŁA PÓŁNOCNO – 
WSCHODNIEGO 
 
 Wymagana rutynowa renowacja tynków. NaleŜy zwrócić uwagę na konserwację portali bramnych bramy 
przejazdowej: oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie naroŜników w zaprawie barwionej w masie, uporządkowanie styku 
portalu i tynków. NaleŜy wykonać równieŜ rutynową konserwację drewnianej ościeŜnicy bramy i zawiasów, oraz poddać 
konserwacji historyczne drzwi  opierzane klepkami – pomalować na kolor wskazany w projekcie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

6.1.1. Badania materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do uŜytku. NaleŜy zwrócić uwagę na terminy 
waŜności oraz ocenić czy właściwości nie odbiegają od wykazanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 

Dysfunkcja moŜe powstać na wskutek złego magazynowania, transportu bądź uszkodzenia opakowania. Materiał co do jakości 
którego są wątpliwości powinien zostać wymieniony na wolny od wad. 

6.1.2. Badanie podłoŜy 

Ocenia się wzrokowo i przy pomocy urządzeń geometrię podłoŜa.  

NaleŜy ponadto sprawdzić podłoŜa pod tynk metodą ścierania , drapani i zwilŜania 

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu 

Próba zwilŜania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czystą wodą. PoniŜsza tabela posłuŜyć winna właściwej 
ocenie stanu podłoŜa: 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z aktualnej normy. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany  w aktualnej normie i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 

a)  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
b)  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c)  prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
d)  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
e)  przyczepności tynków do podłoŜa, 
f)  grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być mniejsza ni 2,0cm, 
g)  wyglądu powierzchni tynku, 
h)  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
i)  przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
j)  wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania tynków 

Powierzchnię tynków oblicza  zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR 2-02 
– Rozdział 08 i 09 – pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.  

Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 

Bonie ścian prostokątnych o szerokości do 2cm na powierzchniach prostych i łukowych oblicza się w metrach ich długości. 
Bonie prostokątne o szerokości większej niŜ 2cm naleŜy zaliczać do profilów ciągnionych. Złącza, niezaleŜnie od rodzaj złączy, 
liczy się w sztukach. 

Ilość Jednostka i zasady obmiarowania 
Profile ciągnione oblicza się w metrach bieŜących dla danej szerokości (w rozwinięciu) licząc po zewnętrznej najbardziej 
eksponowanej krawędzi profila. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania wymalowań 

            7.2.1. Malowanie i gruntowanie ścian naleŜy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych.  
            7.2.2. Malowanie farbami ścian z profilami ciągnionymi lub ozdobami wlepionymi oblicza się zgodnie z pkt. 7.2.1.,   
                            Przy czym powierzchnie profili ciągnionych przyjmuje się w rozwinięciu.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór podłoŜa 
 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpie niem do robót. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po 
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.  
 
8.2. Odbiór tynków 
 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. 
Profile ciągnione podlegają odbiorowi łącznie z tynkami – chyba Ŝe z dokumentacji projektowej wynika konieczność odrębnego 
ich traktowania (np. program konserwatorski, inny wykonawca tynków i profili). 
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8.3. Kryteria oceny  
 8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
 8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niŜ 3m 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 2m na 1b i ogółem nie więcej niŜ 4m  w pomieszczeniu,  
−  poziomego – nie mogą być większe niŜ 3m na 1b i ogółem nie więcej niŜ 6m na  całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
8.3.3.Odbiór gotowych tynków wraz z profilami 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. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 

JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonania tynków na ścianach i kaŜdy metr bieŜący 
ościeŜy, opasek i profili ciągnionych danej szerokości według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych 
przez Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-04500:1985  
(wycofana) 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10100:1970   
(wycofana) 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ... 
PN-EN 459-1:2003 
(wycofana) 

Wapno budowlane. Część 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-14501:1990  
(wycofana) 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności … 
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 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. 

Wymagania i badania. 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, cz. I 4 – Arkady 1990. 
− Wytyczne obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, wyd. III luty 2003. 
− Instrukcje techniczne firmy Schomburg Polska Sp. z o.o. 
− Architektura i budownictwo – Witold Szolginia – Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1991. 

 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
 

 

 


