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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :  

 

Remont elewacji zabytkowego budynku mieszkalnego w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 44. 

 

WSTĘP 

 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 

1.1. remontu elewacji, 

1.2. remontu płyt balkonowych, 

1.3. remontu schodów wejściowych 

 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST), która będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych poniżej. 

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, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Ad. 1.1. Roboty elewacyjne  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH I 

RENOWACYJNYCH NA ELEWACJI BUDYNKU 

 

1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru remontu elewacji budynku mieszkalnego w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 44. 

  

1) remont wszystkich elewacji budynku, 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania oferty rzeczowo - kosztowej 

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, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI 
 ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WÓJTA RADTKEGO 

 
 Jarosław Kwiatkowski Projektowanie 

 ul. Leszczyńskich 1 B/10, 80- 464 Gdańsk 
 tel./fax 58 301 33 33, 503 575 289, archikwiat@archikwiat.com, www.archikwiat.com 

 

3. Zakres robót objętych ST 

1.1.1. Kamienny cokół ściany sutereny (piaskowiec szydłowiecki) - czyszczenie, 

uzupełnienie braków. 

1.1.2. Tynkowana ściana kondygnacji parteru do okapu dachu - wykonanie nowego 

tynku wg wskazań konserwatorskich. 

1.1.3. Wymiana stolarki drzwiowej wejścia głównego i wejścia od podwórza. 

Demontaż. 

a) Zakres i kolejność wykonywania robót zgodnie z ustaleniami z 

Użytkownikiem obiektu. Demontaż elementów stolarki drzwiowej prowadzić 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

i narzędzi. 

b) Materiały z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać poza teren budowy, 

zgodnie z wymogami przepisów ustawy O odpadach i ustawy Prawo 

ochrony środowiska. 

Montaż. 

a) Wymiary podane na rysunkach sprawdzić w naturze. 

b) Drzwi powinny zachować podział płycin i profile wg stanu pierwotnego. 

c) Drzwi wykonać z litego drewna dębowego. 

d) Stolarka powinna być poddana procesowi impregnacji i zabezpieczaniu 

powierzchni przy zastosowaniu ekologicznych, wodorozcieńczalnych 

lakierów i impregnatów. Lakier bezbarwny mat lub półmat. 

e) Zastosować okucia spełniające wszelkie współczesne wymagania 

techniczne i użytkowe, zachowując w przypadku elementów widocznych 

charakter przedwojenny, modernistyczny. 

f) Zaleca się klamki i szyldy mosiężne w stylu przedwojennego modernizmu, 

wyposażone w uszczelkę, zamek. 

g) Szklenie szkłem bezpiecznym matowym, nieprzeziernym. 

 

4. Tynki zwykłe. 

Tynki których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 

wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. 

 

5. Prace tynkarskie. 

Prace przy naprawie sztukaterii i elementów wykonanych w narzucie i ciągnionych w zaprawach. 

Elementy sztukaterii umyć przy użyciu wody, miękkich szczotek. Spękania i rysy podkleić gipsem. 

Ubytki uzupełnić zaprawą sztukatorską. 

Wydajność szpachlówki wynosi: 1,5 kg\m2 o grubości warstwy tynku 1 mm, w opakowaniu 

mieści się 25 kg tego materiału. 

http://www.archikwiat.com/
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Materiał hydrofobowy, odporny na wpływy atmosferyczne, niepęczniejący, niezbrylający się, łatwy 

w nakładaniu i obróbce, nie spływa z pacy i ze ściany, o bardzo dobrej przyczepności początkowej. 

Gęstość świeżej zaprawy ok. 1,4 kg\dm 3. 

Całość zagruntować preparatami. 

Prace wykonać zgodnie z technologią i projektem kolorystyki. 

 

6. Prace konserwatorskie  

Przygotować podłoża do malowania zgodnie z systemem. Pokryć powierzchnię farbą elewacyjną. 

Zużycie farby 0,150 ml\m2. Prace wykonać zgodnie z technologią i projektem kolorystyki. 

 

7. Określenia podstawowe 

- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i SST 

„Wymagania ogólne”. 

 

8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Inne wymagania dotyczące robót podano w ST- ZB "Wymagania ogólne" 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN- 70/B- 10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 70/B-  

10100 p. 3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN- 70/B- 10100 p. 3.3.2. 

 

9. MATERIAŁY 

9.1. Zaprawy do wykonania spoin zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-  

90/B- 14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

9.2.Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN- 88/B- 32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

9.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN- 79/B- 06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0- 2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

http://www.archikwiat.com/
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

9.4. Zaprawy budowlane 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN- 90/B- 14501 "Zaprawy 

budowlane zwykłe". 

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zaprawy cementowo- wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN- B-  

19701 :1997 "Cementy powszechnego użytku".  

- Do zapraw cementowo- wapiennych należy 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 należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

- Gotowe mieszanki zapraw powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 

9.6. Preparaty do prac konserwatorskich 

Preparaty czyszczące, uzupełniające, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru po szczegółowym 

rozpoznaniu uszkodzeń, bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do partii elewacji podlegających 

pracom budowlanym. 

9.7. Farby do malowania 

Preparat do gruntowania, warstwa pośrednia wypełniająca oraz farbą akrylową powinny spełniać 

wszystkie wymagania kart technicznych produktów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

9.8.Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

 

10. SPRZĘT 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST - „Wymagania ogólne”. 

10.2. Wymagania ogólne  

Sprzęt do wykonywania zapraw i tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

- myjka wysokociśnieniowa 

10.3. Sprzęt do wykonania prac malarskich zgodnie z wymagania kart technicznych produktów 

zaakceptowanych Inspektora Nadzoru. 

 

11. TRANSPORT 

http://www.archikwiat.com/
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11.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST "Wymagania ogólne". 

11.2.Wymagania ogólne  

Transport materiałów 

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 

883731- 08.Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mżna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

12. WYKONANIE ROBÓT 

12.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne". 

12.2.Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty przygotowawcze- skuwanie i zmywanie pozostałości do stanu surowego, 

zabezpieczone folią budowlana przed wtórnym zniszczeniem. 

- Prace naprawcze oraz tynki należ wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st. C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać prace jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-  

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane prace zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane prace powinny być w czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

12.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Sposoby wykonania tynków zwykłych i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN- 70/B- 10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN- 70/B- 10100. 

Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w sposób standardowy. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do renowacji tynków należy stosować zaprawy cementowo- wapienne lub gotowe mieszanki 

zapraw. 

http://www.archikwiat.com/
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Bezpośrednio przed tynkowaniem (detale architektoniczne ) podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 

usunąć 10- proc. roztworem szarego mydła.. 

- Całość powierzchni elewacji po skuciu tynków dokładanie oczyścić za pomocą myjki 

wysokociśnieniowej z resztek kurzu. 

 

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

13.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne". 

13.2.Wymagania ogólne 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN- 90/B- 14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

13.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania robót murowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 68/B-  

10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze i powinny umożliwić ocenę 

wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności zSST, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności zapraw zewnętrznych, 

- przyczepności do podłoża, 

- grubości spoin. 

- wyglądu powierzchni muru. 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

- wykończenie spoin na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Badania robót malarskich wykonać zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowych 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.. Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich 

powinien być zgodny z normą PN- 69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane. 

 

14. OBMIAR ROBÓT 

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

14.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię muru oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża do okapu dachu. Powierzchnię pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni muru nie potrąca się powierzchni otynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.. 

 

15. ODBIÓR ROBÓT 

15.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

http://www.archikwiat.com/
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15.2. Wymagania ogólne  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót murarskich i 

konserwatorskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

15.3. Odbiór tynków i powłok wykończeniowych 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków lub 

powłok wykończeniowych przenikających z podłoża, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku lub powłok wykończeniowych do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków i powłok wykończeniowych powinien być potwierdzony protokołem. 

który powinien zawierać: 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

16.1.Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST. 

16.2. Wymagania ogólne. 

16.3. Podstawą rozliczenia finansowego jest oferta wykonawcy, którą ten podaje do przetargu w 

formie kosztorysu. 

16.4 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 

16.5. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni muru lub powłok wykończeniowych a w 

przypadku prac konserwatorskich ilości sztuk detalu konserwatorskiego według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

- Przygotowanie stanowiska roboczego, 

- Przygotowanie zaprawy lub farb 

- Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

- Oczyszczenie całej powierzchni elewacji, zdjęcie szkodliwych nawarstwień z tynków i detali 

architektonicznych, 

- Przygotowanie- reperację i wzmocnienie strukturalne - podłoża, 
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- Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- Wykonanie napraw i wzmocnień 

 Wykonanie nowych tynków 

- Reperacje i rekonstrukcję detalu, 

- Wykonanie powłok wykończeniowych 

- Reperacja murów po dziurach i hakach, 

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- Likwidację stanowiska roboczego. 

 

17. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

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

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

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

PN- B- 30020:1999 Wapno. 

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

PN- 90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

P N- B- 19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN- ISQ- 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości, 

PN- 81/M- 47540.00 Agregaty tynkarskie. 

Podział i określenia PN- 81/M- 47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania PN-  

B- 30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 

PN- 75/C - 04630 Woda do celów budowlanych, wymagania i badania. PN- 69/B- 10285 Roboty 

malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN- 91/B- 10102 Farby do 

elewacji budynków, 

Wymagania i badania PN - 72/M - 47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. 

 

Ad.1.2. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ 

MURU METODĄ INIEKCJI 

1. Przedmiot stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przepony poziomej ścian (murów) przy użyciu preparatu Ceresit CO 81 - lub 

materiałem równoważnym. 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych SST - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, 

których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie przepony poziomej ścian (izolacji 

poziomej murów) przy użyciu preparatu Ceresit CO 81. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w 

ścianach murowanych z cegły, ceglano- kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodą 

iniekcji poprzez nasycenia pasa ściany hydrofobizującym preparatem Ceresit CO 81. 

Uwaga: 

Przepona pozioma, wykonana przy użyciu preparatu Ceresit CO 81 jest jednym ze sposobów 

odtworzenia izolacji poziomej w istniejącym murze. Ściana po wykonaniu przepony poziomej 

wysycha w tempie zależnym od wielu czynników (pierwotnej wilgotności muru, rodzaju budulca, 

temperatury i wilgotności otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu 

wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychającego muru 

dochodzi często do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te 

podczas krystalizacji wielokrotnie zwiększają objętość - działają destrukcyjnie na tynki oraz sam 

mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie ściany tynkiem renowacyjnym. 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5. Materiały: 

Ceresit CO 81 - gotowy do użycia roztwór krzemianu z dodatkami hydrofobowymi. 

Dane techniczne: 

Baza płynne związki krzemu 

Kolor żółty 

Gęstość 1,18 g/dm3 

Opakowanie Kanistry plastikowe po5,10,30 kg 

Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamkniętym pojemniku do 1 roku 

Zużycie (minimalne) od 10 do 15kg/m 

 

6. Sposób działania preparatu Ceresit CO 81: 

Działanie preparatu Ceresit 081 polega na tym, że w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z 

wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają nierozpuszczalne związki, które trwale 

zwężają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo Ceresit CO 81 powoduje wewnętrzną hydrofobizację 

nasączonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnątrz muru podwójna bariera dla 

kapilarnego podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami. 

7. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są elektro - 

pneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy możliwie bezwibracyjnej wyposażone w odpowiednie 

do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy większych grubościach murów zaleca się stosowanie 

wiertarek wyposażonych w prowadnice pozwalające na zachowanie stałego kąta pochylenia 

otworów. 

Dysze wielokrotnego użytku do osadzania w nawierconych otworach, umożliwiają podawanie 

preparatu Ceresit CO 81 pod ciśnieniem. 

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów. 
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Standardowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble. 

Przydatny jest także lejek do wlewania preparatu Ceresit CO 81 do otworów wierconych pod 

kątem w ścianie. 

8. Transport. 

Ceresit CO 81 jest dostarczany w pojemnikach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami 

transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Materiały płynne pakowane w pojemniki, 

kontenery należy chronić przed przemarznięciem. 

9. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać badania wstępne mające na celu wybranie 

optymalnej metody. 

Przy iniekcji ciśnieniowej należy stosować urządzenie nasycające mur preparatem Ceresit CO 81 

pod ciśnieniem od 0,2 do 0,7 MPa. 5.2.1. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. 

piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia preparatu należy wykonywać w kamieniu lub cegle. 

- Otwory iniekcyjne należy wyznaczyć co 0,20 m w jednym rzędzie. W przypadku iniekcji 

bezciśnieniowej, otwory o średnicy 30 mm należy nawiercać nachylone pod kątem ok. 30 stopni. 

- Średnica otworów w iniekcji ciśnieniowej powinna wynosić od 12 do 18 mm, a kąt 

nachylenia ok. 30 stopni. 

- Do wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które 

wywołują jak najmniejsze wstrząsy. 

10. Zużycie materiałów. 

Dla metody grawitacyjnej jednorzędowej zużycie preparatu Ceresit CO 81 wynosi: 

od 10 do 15 kg \m2 przekroju muru. 

11. Kontrola jakości robót 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i 

oczyszczony. 

Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty należy zbić. Fugi oczyścić i 

wyspoinować zaprawą cementową. 

Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna 

ocenić stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień 

jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. 

Praktycznie każdy mur należy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają 

mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony luźnym 

materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem 

posiadającym zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W każdym budzącym 

wątpliwości przypadku należy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje. 

12. Badania w czasie robót. 

Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień 

ich czystości. 

W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. 

Może to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze. 

13. Badania w czasie odbioru robót. 
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Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu Ceresit CO 81 

powinien zostać dokonany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed 

innymi robotami na izolowanych ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem,). Badaniu poddać 

ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów. 

14. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn długości i grubości muru. 

Długość muru należy przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu 

Nakładów Rzeczowych „KNR BC- 02- Rozdział 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania". Grubość 

należy przyjmować wg rzeczywistego pomiaru, a przy ścianach o zmiennej grubości należy przyjąć 

średnią arytmetyczną. 

15. Odbiór robót. 

Odbiór otworów należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji preparatu 

Ceresit CO 81. Należy sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz kąt 

nachylenia. 

- Roboty uznaje się za zgodne,SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań: 

- Jeżeli możliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów i 

wprowadzenie preparatu to należy na fragmentach muru budzących wątpliwości wykonać tą 

operację, 

- Jeżeli kolejne wiercenie w tym samym pasie może osłabić konstrukcję ściany, lub nie 

przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemożliwia to przeponę należy wykonać 

od nowa na innej wysokości muru. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem. 

- Skuteczność wykonanej przepony można ocenić przez porównanie pomiarów stopnia 

zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych 

miejscach po 6 i 12 miesiącach od daty wykonania przepony poziomej. 

 

 

opracował: 

arch. Jarosław Kwiatkowski 

http://www.archikwiat.com/


! SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH!
! PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI!
! ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WÓJTA RADTKEGO!

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

!
01 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 

02 TYNKI ZEWNĘTRZNE ZWYKŁE, SZLACHETNE I RENOWACYJNE KOD CPV45410000-4 

03 ZABIEGI RENOWACYJNE ELEMENTÓW ELEWACJI KOD CPV 45453100-8 

04 OBRÓBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261300-7 

05 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE BALKONÓW KOD 45433000-7 

06 WYMIANA DRZWI KOD 45421131-1 

07 REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH KOD 45223000-6 I 45432112-2	!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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1. WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV45000000-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z remontem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdyni 
przy ulicy Wójta Radtkego 44. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest częścią składową dokumentacji przetargowej i załącznikiem umowy na 
realizację robót budowlanych określonych w pkt. 1.1.. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.2. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 

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

1.4.4. wyrobie budowlanym - należy 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 
użytkową. 

1.4.5. dzienniku budowy - należy 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. 
1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

!
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1.4.7. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą 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. 
 
1.4.8. odpowiedniej zgodności - należy 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. 
 
1.4.9. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.10. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.11. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. !
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

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 i sporządzoną przez Wykonawcę. 
Wykonawca opracuje dokumentację z przebiegu prac konserwatorskich, dokumentując również 
stan obiektu przed rozpoczęciem prac (rysunki, fotografie, opisy, przyjęte technologie systemowe, 
wykonane zabiegi konserwatorskie). 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
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Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może 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 rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 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 SST 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 aż 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, że 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: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym ładzie i porządku, 
b) 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 uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 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 pożarem 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 terenie obiektu, na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, także instalacje wewnętrzne i uzbrojenia terenu 
(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 użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. 

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. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
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 SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 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. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

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 przewożonych materiałów. 

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 obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Materiały uzyskane z demontażu i gruz budowlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko bez 
naliczania dodatkowej zapłaty. 

5. WYKONANIE ROBOT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż 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. 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, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 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), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. 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 SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1 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 bieżąco 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. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
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. 

6.3.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
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elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie. 

6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: a) 
pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.3.4. 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 życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, 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 książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR- ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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 umożliwiającym 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 niż 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, 
SST 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 końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
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Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy 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 przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego 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. 
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 końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 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 końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 3. ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST. 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

!
 Jarosław Kwiatkowski Projektowanie 
 ul. Leszczyńskich 1 B/10, 80- 464 Gdańsk 
 tel./fax 58 301 33 33, 503 575 289, archikwiat@archikwiat.com, 
www.archikwiat.com

http://www.archikwiat.com


! SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH!
! PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI!
! ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WÓJTA RADTKEGO!

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego 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 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Podstawą rozliczenia finansowego jest oferta wykonawcy, którą ten podaje do przetargu w 
formie kosztorysu. 
9.2 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.3 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 
póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 
póz. 718). 
2. Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360). 
3. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz.U. 00.15.179). 
4. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 00.22.271). 

Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki zdnia 30 października 2002r. wsprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Polskie Normy: 

1. PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parametry 
2. PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur 
3. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe 
4. PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza 

Normy europejskie: 

1. PN-EN 74 Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych 
wykonanych z rur stalowych. 
2. PN-EN 1004 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych. 3. PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
4. PN-EN 12811 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 

!
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02 TYNKI ZEWNĘTRZNE ZWYKŁE, SZLACHETNE I RENOWACYJNE Kod CPV45410000-4 

1. Wstęp. !
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zewnętrznych zwykłych tradycyjnych i systemowych tynków renowacyjnych WTA. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi 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 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na który nakłada się tynk. 
1.4.2. Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię podłoża. 
1.4.3. Zaprawa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą piasku, wapna i lub cementu. 
1.4.4. Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancja suchej 
mieszanki tynkarskiej przygotowanej fabrycznie. 
1.4.5. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
1.4.6. Zaprawa renowacyjna o określonych właściwościach stosowana do ścian murowych 
wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja dużą porowatość i 
przepuszczalność pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne. 
1.4.7. Tynk szlachetny - powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle z nim związana i 
stanowiąca ostatecznie wykończenie plastyczne powierzchni, na której została wykonana. 
Ze względu na technikę wykonania powłoki z zaprawy szlachetnej i sposób obrobienia jej 
powierzchni (fakturę) rozróżnia się następujące rodzaje i odmiany tynków szlachetnych: 
a) o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy - nakrapiane, 
b) obrabiane w trakcie wiązania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gładzone, 
c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wśród których w zależności od użytych 
narzędzi rozróżnia się odmiany: nakłuwane, młotkowane, szlifowane. 
Ze względu na wielkości ziarn kruszywa użytego do zaprawy szlachetnej rozróżnia się następujące 
struktury tynku szlachetnego: 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a) bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki 
gładzone i kamieniarskie), 
b) drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 1,25-2,5 mm (tynki gładzone, 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
c) średnioziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 2,5-5 mm lub grupy frakcji 1,25-5 mm 
(tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
d) gruboziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 5-10 mm lub grupy frakcji 2,5-10 mm 
(tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
W tynkach nakrapianych nie rozróżnia się struktury. 
1.4.8. Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mie- 
1.4.9. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mułu. 

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
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2.1.3. Wapno 
Do zapraw stosować ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego 
minimum 2 miesiące lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 h przed użyciem do tynkowania. 
Ciasto wapienne powinno mieć kolor biały z odcieniem szarego, aż do szarego. Jeśli ma kolor 
brązowy, to znak, że proces gaszenia przebiegał przy użyciu za małej ilości wody. Wapno zostało 
"spalone" podczas procesu gaszenia. 
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. 

2.1.4. Cement 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701;1997. 

2.2. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynków renowacyjnych WTA Zaprawy 
wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC. 

2.2.1. Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatków. 
Spełnia wymagania instrukcji WTA 2-9-04/D i posiada certyfikat WTA. 
Rodzaje zapraw: 
- obrzutka renowacyjna, 
- tynk podkładowy renowacyjny, 
- tynk nawierzchniowy renowacyjny. 

3. Sprzęt. 

3.1. Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbieżna do zapraw. 
3.2. Do zapraw fabrycznych, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub 
wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 
3.3. Ponadto Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 
narzędzia: 
- do przygotowania podłoża: młotki, przecinaki; 
- do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania 
(strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, 
- do nakładania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoinówki, pace, pace pokryte porowatą gumą, 
szpachle, pędzle, cykliny. 

4. Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami pojemników lub opakowań 
materiałów konfekcjonowanych a wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić 
przed mrozem. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków zwykłych cementowo-wapiennych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki zwykłe powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

5.1.1. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.1.2. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków renowacyjnych WTA. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych zastosowanej metody systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 

5.2.1. Przygotowanie powierzchni. 

Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy oczyścić podłoże z zabrudzeń i usunąć 
odspojone fragmenty tynków oraz usunąć zaprawę ze spoin muru na głębokość, co najmniej 2 cm. 
Mury dokładnie oczyścić szczotka druciana na sucho lub piaskowania a następnie usunąć kurz 
sprężonym powietrzem lub lepiej odkurzaczem. 

5.2.2. Obrzutka 

Obrzutkę można nanosić na oczyszczone podłoże. Silnie chłonne podłoże należy zwilżyć. 
Obrzutkę można wykonać ręcznie lub natryskiem formując chropowatą powierzchnię, pokrywającą 
około 50-70% ogólnej powierzchni. 
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. Nie wykonywać w przypadku zagrożenia nocnymi 
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przymrozkami. W przypadku bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i/lub silnego 
wiatru postępować jak ze wszystkimi materiałami na bazie cementu. 

5.2.3. Tynk podkładowy i nawierzchniowy 

Tynki podkładowe można nanosić po upływie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo 
wilgotnych podłożach czas przerwy może wynosić maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu 
powierzchni. 
Tynk podkładowy nakładać w dwóch warstwach o grubości, co najmniej 10 mm. Pierwszej 
warstwie nadać szorstką powierzchnię rysując lekko stwardniały tynk w kierunku poziomym ostrą 
szczotką lub pacą zębatą. Drugą warstwę wykonać w zależności od potrzeb - jako tynk 
podkładowy lub nawierzchniowy - pod malowanie. Przerwa między układaniem pierwszej i drugiej 
warstwy powinna wynosić ok. 1 dzień na 1 mm grubości. Duże powierzchnie tynku muszą być 
dylatowane. Po określonym czasie w karcie produktu od zakończenia prac tynkarskich można go 
pomalować. Używać farb hydrofobowych na bazie silikonów. W trakcie wykonywania robót oraz 
przez następne 7 dni, temperatura podłoża, zaprawy i otoczenia powinna wynosić od +5°C do + 
25°C. Świeżo wykonaną powierzchnię chronić przed deszczem jak również przed gwałtownym 
wysychaniem (słońce, wiatr, itp.). 
5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków szlachetnych 
5.3.1. Wymagania dotyczące podkładów pod tynki szlachetne. 

W zależności od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podkłady powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym: 

a) tynk nakrapiany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o 
dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100, 
b) tynk zmywany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego, o dokładności 
wykonania jak dla tynku kategorii II, wg PN-70/B-10100, 
c) tynk cyklinowany, gładzony, kamieniarski — podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego 
drapanego, o dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100. 

5.3.2. Wykonanie tynków szlachetnych 

Fakturę powłoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej wykonania 
lub dodatkową, odpowiednią obróbką powierzchni, dostosowaną do rodzaju bądź odmiany tynku: 
a) tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzująca się równomiernie rozrzuconymi 
wgłębieniami i wypukłościami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy ręczne (szczotką, miotełką, 
kielnią) lub mechaniczne (aparatem natryskowym), 
b) tynki zmywane - faktura uzyskana przez odsłonięcie ziarn kruszywa (żwiru lub grysu) za 
pomocą dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem, 
c) tynki cyklinowane - faktura nadana przez obróbkę powierzchni świeżego tynku deską nabitą 
gwoździami albo cykliną zębatą lub rowkującą, 
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d) tynki gładzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i 
usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla, 
e) tynki kamieniarskie — naśladują swym wyglądem i zastępują okładziny z kamienia naturalnego, 
obrabiane są narzędziami kamieniarskimi po całkowitym stwardnieniu tynku. 
Wśród tynków kamieniarskich, w zależności od użytych narzędzi do obróbki powierzchni, rozróżnia 
się następujące odmiany: 
- nakłuwane, czyli obejmujące faktury grotowane, gradzinowane i dłutowane, uzyskiwane za 
pomocą grotów, gradzin lub dłut uderzanych podbijakami, 
- młotkowane, czyli uzyskiwane za pomocą bezpośrednich uderzeń młotami groszkownikami 
(faktury groszkowane) albo młotami dłutownikami (faktury karbowane, tj. prążkowane), 
- szlifowane, czyli uzyskiwane za pomocą wygładzenia osełkami. 
Przy wykonywaniu tynków szlachetnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy szlachetnej a także 
warunków nakładania zaprawy oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej, - obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne 
(np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany 
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi, 
- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. cyklinowania, gładzenia; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone - należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 
- przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w 
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i 
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą 
elastyczną, 
- świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
- tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

6. Kontrola jakości. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika !
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budowy. 
Zaprawy gotowe - należy sprawdzać rodzaj i termin użycia. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i sprawdzonych 
w naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór podłoża pod tynki. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Podstawą rozliczenia finansowego jest oferta wykonawcy, którą ten podaje do przetargu w 
formie kosztorysu. 
9.2 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.3 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. Przepisy związane. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/
B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz. 1 
zaprawa tynkarska PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

10.1 Inne dokumenty. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część .B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wyd. ITB - 2003 r. 
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03 ZABIEGI RENOWACYJNE ELEMENTÓW ELEWACJI Kod CPV 45453100-8 

1. Wstęp. !
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót renowacyjnych elewacji. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi 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 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie renowacji elewacji: 
- czyszczenie strumieniowe, 
- czyszczenie chemiczne, 
- wzmocnienie powierzchniowe preparatem krzemoorganicznym, - wymiana zniszczonych cegieł, 
- odsolenie muru, 
- uzupełnienie drobnych ubytków cegieł, 
- impregnacja hydrofobizująca, - malowanie elewacji, 
- okładzina kamienna cokołu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. !
1.4.1. Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
1.4.2. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

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. 

Wymagania ogólne. Wszystkie użyte materiały stosować zgodne z instrukcją wybranej jednej 
metody systemowej. 
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2.1. Do oczyszczenia ściernego strumieniowego zastosować piasek kwarcowy. 
2.1.2. Do oczyszczenia chemicznego preparaty wg technologii systemowych. 
2.1.3. Do wzmocnień powierzchniowych preparat krzemoorganiczny. 
2.1.4. Do zapraw cementowo-wapiennych ciasto wapienne dołowane i sezonowane, cement 
portlandzki. 
2.1.5. Do uzupełnień muru cegły nowe o wytrzymałości i strukturze jak istniejące lub cegły z 
odzysku. 
2.1.6. Do dezynfekcji murów środki chemiczne systemowe. 
2.1.7. Do impregnacji hydrofobizującej preparaty krzemoorganiczne. 
2.1.8. Do malowania farby na spoiwie żywic silikonowych (np. Caparol). 
2.1.9. Płyty kamienne z piaskowca grubości 4 cm - Kopulak 
Piaskowiec Kopulak jest piaskowcem szydłowieckim. Piaskowiec barwy jasnokremowej. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża: młotki, przecinaki; 
- do oczyszczenia powierzchni: szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania 
(strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, 
- do nakładania farb, preparatów odgrzybiających i hydrofobizujących: pędzle, wałki . 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw. 

4. Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami. Materiały konfekcjonowane, 
wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Oczyszczenie elewacji. 
Przed wykonaniem zabiegów renowacyjnych należy oczyścić powierzchnie elewacji metodą 
ścierną lub chemiczną. 

5.2. Uzupełnienia cegieł. 
Należy wykuć wszystkie stare naprawy (zwłaszcza z zapraw cementowych) i zniszczone 
fragmenty muru z cegieł, oczyścić naprawiane miejsca sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć 
wodą. 
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5.3. Wzmocnienie osłabionych miejsc. 
Przed uzupełnieniem ubytków cegieł, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem 
krzemoorganicznym. W dalszej kolejności należy dokonać uzupełnień ubytków w cegle przy użyciu 
zaprawy fabrycznej dostosowanej do właściwości istniejącego muru. 

5.4 Hydrofobizacja 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować odpowiednim 
środkiem hydrofobizującym. 

5.5. Malowanie elewacji. 

5.5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych, 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: - 
informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 

5.6. Środki ostrożności, bhp. 

Wszystkie środki chemiczne stosować ściśle z kartą techniczna producenta. Środki stosowane do 
renowacji elewacji sklasyfikowane są jako szkodliwe (w tym powodujące oparzenia), dlatego 
należy zachować szczególna ostrożność przy ich stosowaniu i postępować zgodnie z dołączonymi 
instrukcjami. 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Nie wolno pozostałości środków, ani wody po myciu narzędzi wylewać do kanalizacji. Pozostałości 
muszą zostać poddane utylizacji. 

5.7. Roboty kamieniarskie. 

5.7.1 Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2. Podłoże: 
- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz 
do warunków termicznych ścian nośnych. 
- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ± 10 
mm/m. 
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić 
więcej niż: 
- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
- 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
- 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
- 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki 
w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej 
płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć, co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o 
powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty. 
- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 
przekroju elementu kotwiącego. 
- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 
Ochrona kamienia przed korozją. 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 
monomerami meteksylanu metylu. Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu 
krzemowego. 

5.7.2. Kryteria oceny jakości i odbioru. 
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin * sprawdzenie odbiorów 
międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.8. Roboty systemowe opatentowane. 
- wykonanie odgrzybiania ścian przy użyciu preparatów np. Hermon. 
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Roboty te winien wykonać wykonawca posiadający licencję na stosowanie tej metody. 6. Kontrola 
jakości. 
Roboty renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń uzyskiwanych każdorazowo od WKZ. Są one 
wydawane na podstawie ważnych dokumentów wykonującego prace lub sprawującego kontrolę 
nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub osoby posiadającej zezwolenie na 
wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych. 

Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego. 
System materiałów do renowacji cegły w technologii systemowej wymaga utrzymania 
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu 
technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich 
odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony 
jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest, aby spełnione zostały następujące warunki: 
- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. 
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 
W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie 
nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. 
rurki Karsten'a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania 
hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może 
przekroczyć 0,2 kg/m2/h). 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i sprawdzonych 
w naturze. 8. Odbiór robót. 
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8.1. Odbiór podłoża po oczyszczeniu 
Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed 
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od 
rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień oczyszczenia powinien 
być uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio 
dużej powierzchni próbnej, co najmniej 1 m2. 

8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest oferta wykonawcy, którą ten podaje do przetargu w 
formie kosztorysu. 
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część l: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza 
w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
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04. OBRÓBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45261310 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich oraz rur spustowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych". 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych" 
Ponadto materiały 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, 
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 obróbek blacharskich. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.2.2. Blacha  
- Tytanowo-cynkowa płaska. Grubość blachy 0,7 mm, patynowana (patynaprografit). Arkusze o 
wym. 1000 x 2000 mm. 

2.2.3. Klej  
- Klej do montażu blach cynkowo-tytanowych „Eneolit”. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych". 4.2. Transport 
materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: samochody skrzyniowe, dostawczy i ciągniki kołowe z przyczepą. 
Materiał/ należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

4 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podkład pod obróbki z blachy cynkowo-tytanowej. 

Podłoże musi być stabilne, mocne, suche i czyste. 
W przypadku podłoża chłonnego należy go zagruntować preparatem Enke VA933 w ilości 2-3 kg/
m2. Zastosowanie preparatu w ilości przekraczającej 5 kg/m2 może spowodować „spłynięcie” 
świeżo przyklejonych blach, zwłaszcza w przy wysokich temperaturach. 

5.2. Obróbki blacharskie 
5.2.1. Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.2.2. Przy obróbkach gzymsów i długich ław podokiennych należy wykonać dylatacje o szerokości 
10-15 mm, z blach kompensacyjnych o szer. min. 10 cm o profilu taki samym jak obróka. 
5.2.3. Rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 
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5.2.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

5.2.5. Rury spustowe z blachy powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 
c) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
kanalizacyjnej na głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania montażu obróbek. 
6.2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 
b) w odniesieniu do właściwości całego wykonania obróbek (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
prac. 
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 
wykonanych obróbek blacharskich są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie - 1 m2 
- dla robót 45261320 - Rury spustowe - 1 m. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
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8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody. 
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich. 

8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.2.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 
8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

8.3. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest oferta wykonawcy, którą ten podaje do przetargu w 
formie kosztorysu. 
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; cynkowej, 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

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 r. 

!
!
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05 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE BALKONÓW KOD 45433000-7 !
1. Część ogólna. !
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu 
balkonów. 

1.2 Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

1.3 Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych 
w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
przedmiotu specyfikacji. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymagania ogólnych. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie mieszkalnym. 
Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego 
elementów budynku i otoczenia nie objętych remontem. 

2. Materiały. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Wymaganiach ogólnych. 
2.2 Wymagania szczegółowe. 
Do napraw konstrukcji żelbetowej należy stosować materiały systemowe np. PCC. Należy 
stosować materiały posiadające aprobatę techniczną na cały system naprawy. 
-  powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiążące na bazie cementu, 
przeznaczone do ochronny stali, 
-  powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiążące na bazie cementu, 
przeznaczone do napraw konstrukcji żelbetowych,  
-  zaprawę cementową modyfikowaną tworzywem sztucznym. Jako dodatku modyfikującego 
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przewiduje się użycie dyspersji tworzywa sztucznego na bazie styrenu i butadienu. Modyfikator 
powinien być przewidziany przez producenta do ulepszania tynków, zapraw naprawczych i 
wykonywania warstw zszczepnych.  
-  mineralne mikrozaprawy uszczelniające, przeznaczone do uszczelnień przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych,  
-  papa termozgrzewalna podkładowa:  
-  papa profilowana, 
-  osnowa z włókien poliestrowych, 
-  grubość papy - 4,6 mm,  
-  gramatura osnowy 200 g/m, (np. Icopal Ekstradach PF PYE 200 S5) 
blacha dachowa na obróbki:  
-  materiał: stal ocynkowana obustronnie  
-  grubość stali: 0.55 mm  
-  łączniki - wkręty systemowe blacha - blacha z podkładką EPDM.  
płytki gresowe:  
- wymiar płytki 10 x 10 - grubość 8 mm 
- nasiąkliwość < 0.1% 
- siła łamiąca 1600 N  
- wytrz. na zginanie 50 N/mm2 
- mrozoodporne 
- antypoślizgowość - R9 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności  !
3. Sprzęt. 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych.  
3.2  Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące  
w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby 
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.  
3.3  Do w/w robót przewidziano zastosowanie rusztowania rurowego, mieszadeł, wiertarek, szczotek. !
4. Transport. 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.  
4.2  Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego. !
5. Wykonywanie robót. !
5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Wymaganiach ogólnych.  
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5.2  Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).  

Przewiduje się czyszczenie i malowanie balustrady balkonowej i naprawę płyt balkonowych wg 
opisanych w dokumentacji systemów. !
Przedstawione w dokumentacji konkretne materiały lub produkty przyjęte zostały przykładowo dla 
określenia parametrów technicznych, jakie powinny spełniać ich ewentualne zamienniki. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane pod warunkiem zachowania 
zakładanych parametrów i przyjętego poziomu technicznego. 

Czyszczenie balustrady balkonowej. 
Łuszczące się resztki poprzedniej farby, rdzę oraz inne zabrudzenia, najwygodniej i najszybciej 
usunąć wiertarką ze ściernicą szczotkową. Można także użyć stalowej szczotki. Balustrada 
metalowa może być też czyszczona specjalnym preparatem do usuwania starych powłok 
malarskich. Nanosi się go na podłoże pędzlem, odczekuje około 20 minut (zgodnie z instrukcją 
producenta), a następnie usuwa łuszcząca się farbę, np. szpachelką. Jeśli rdzy było dużo i nie 
została w całości usunięta, podczas usuwania farby, należy użyć preparatu odrdzewiającego. 

Malowanie balustrady metalowej. 
Wyczyszczoną z farby i rdzy metalową powierzchnię, przeciera się papierem ściernym, odtłuszcza 
benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem, spłukuje wodą i pozostawia do wyschnięcia. Dopiero 
teraz można rozpocząć malowanie balustrady metalowej. Powłoki nakłada się w kolejności: 
najpierw antykorozyjną farbę gruntującą, potem podkładową, a na końcu nawierzchniową 
(oczywiście musi być odporna na warunki atmosferyczne). Do malowania można również użyć 
uniwersalnego preparatu, który pełni te trzy funkcje jednocześnie. Aby poprawić przyczepność 
poszczególnych powłok, warto przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednią (koniecznie 
wysuszoną) zmatowić papierem ściernym. Nie wolno zapomnieć, aby przed malowaniem 
balustrady balkonowej farbę dobrze rozmieszać, posługując się np. patykiem. 
Można balustradę poddać patynowaniu wykorzystując specjalne farby nadające poblask 
patynowanej stali. !
Naprawa płyt balkonowych. !
Prace przygotowawcze. 
Ręczne skucie istniejącej posadzki cementowej wraz z pokryciem, rozebranie wszelkich opierzeń 
płyty wykonanych z blachy, usunięcie wszystkich luźnych fragmentów tynku oraz betonu 
konstrukcyjnego. !
Prace naprawcze. 
W wypadku dużych ubytków betonu konstrukcyjnego, odsłaniających zbrojenie płyty należy 
powiększyć zakres wykonanych prac rozbiórkowych i odkuć beton wokół prętów na odległość 
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pozwalającą na wykonanie nowej otuliny z zaprawy systemowej o grubości co najmniej 1,5 cm, należy 
również odkryte powierzchnie zbrojenia oczyścić z rdzy i wszelkich innych zabrudzeń, po zakończeniu 
robót związanych z kuciem i czyszczeniem zbrojenia powierzchnię płyty zmyć wodą pod ciśnieniem lub 
odkurzyć mechanicznie, pręty zabezpieczyć farbą antykorozyjną, na przygotowane podłoże betonowe 
oraz pręty zbrojeniowe należy nałożyć za pomocą pędzla warstwę systemową kontaktową, 
poprawiającą przyczepność zapraw naprawczych do powierzchni istniejącego betonu, warstwę 
wykonać metodą „mokre na mokre” czyli na lekko zwilżone podłoże, zaprawę równomiernie i mocno 
wcierać, warstwa powinna nieznacznie wychodzić poza obszar naprawy betonu. 
Główną, systemową zaprawę naprawczą należy rozprowadzić na mokrą warstwę kontaktową za 
pomocą pacy stalowej lub łaty mocno dociskając zaprawę do podłoża, zaprawę należy uformować 
w sposób odtwarzający uzupełnianą konstrukcję płyty. !
Wymagania wykonawcze dla remontu płyt balkonowych i daszków. !
Dla zapewnienia trwałości konstrukcji płyty balkonowej i loggii projektuje się hydroizolację ciężką z 
papy termozgrzewalnej oraz nową posadzkę betonową. Przewidziano wykonanie trzech warstw: 
warstwa spadkowa - wykonana z zaprawy systemowej o gr. warstwy od 10 mm przy krawędzi 
czołowej płyty do gr. 20 mm przy połączeniu płyty ze ścianą, spadek warstwy 1%, warstwa 
spadkowa oddylatowana od ściany za pomocą styropianu, przed wykonaniem warstwy spadkowej 
podłoże należy zgroszkować w celu uzyskania chropowatej powierzchni oraz zwilżyć i wykonać 
warstwę kontaktową uzyskaną poprzez zastosowanie systemowych rozwiązań wybranego 
producenta; !
Tynk - dla wyrównania płaszczyzny płyty w miejscach skucia tynku nałożyć tynk cementowy, na 
płaszczyznach czołowych wyłącznie klej wzmocniony siatką, 
Obróbki blacharskie - profil okapowy, wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,6 mm, 
zamocowane do konstrukcji płyty za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu, obróbki 
progu, ściany oraz mankiety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm; powierzchnie blachy 
perforowane, !
Hydroizolacja - wykonana z papy termozgrzewalnej, układanej na zakład z wywinięciem na ścianę 
i próg, wzdłuż krawędzi płyty papa powinna zachodzić na czoło - pod obróbkę krawędzi płyty, 
przejścia przez papę prętów mocujących balustradę należy dodatkowo zabezpieczyć lepikiem, 
posadzka cementowa - z zaprawy systemowej, grubość warstwy 30 mm, zatarta na gładko, 
wzmocniona włóknami PP wg systemu wybranego producenta. 
!
6. Kontrola jakości robót. !
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
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6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały. 

6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac - odchyłki i 
tolerancje. 

6.4 Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
zgodność z dokumentacją projektową, jakość zastosowanych materiałów, prawidłowość wykonania. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów 
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót. 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 
6 dały wynik pozytywny. 

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność z dokumentacją projektową i SST,  
-  rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,  
-  prawidłowość montażu,  !
8.4 Odbiór. 
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny płyty ( od podanego w dokumentacji spadku) w poziomie - 
2 mm/ 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całości. 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest oferta wykonawcy, którą ten podaje do przetargu w 
formie kosztorysu. 
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 
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10. Przepisy związane. 
10.1 Ustawa Prawo Budowlane 
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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06 WYMIANA DRZWI KOD 45421131-1 

1. Część ogólna. !
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wymiany stolarki drzwiowej na 
elewacji frontowej i tylnej. 

1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych 
w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
przedmiotu specyfikacji. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymagania ogólnych. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie mieszkalnym. 
Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego 
elementów budynku i otoczenia nie objętych remontem. 

2. Materiały. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Wymaganiach ogólnych. 
2.2 Wymagania szczegółowe. 
Demontaż.  
a)  Zakres i kolejność wykonywania robót zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem obiektu. 
Demontaż elementów stolarki drzwiowej prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy 
użyciu odpowiedniego sprzętu i narzędzi.  
b)  Materiały z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać poza teren budowy, zgodnie z wymogami 
przepisów ustawy O odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska.  
Montaż. 
a)  Wymiary podane na rysunkach sprawdzić w naturze.  
b)  Drzwi powinny zachować podział płycin i profile wg stanu pierwotnego.  
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c)  Drzwi wykonać z litego drewna dębowego.  
d)  Stolarka powinna być poddana procesowi impregnacji i zabezpieczaniu  powierzchni przy 
zastosowaniu ekologicznych, wodorozcieńczalnych lakierów i impregnatów. Lakier bezbarwny mat 
lub półmat.  
e)  Zastosować okucia spełniające wszelkie współczesne wymagania techniczne i użytkowe, 
zachowując w przypadku elementów widocznych charakter przedwojenny, modernistyczny.  
f)  Zaleca się klamki i szyldy mosiężne w stylu przedwojennego modernizmu,  
wyposażone w uszczelkę, zamek.  
g)  Szklenie szkłem bezpiecznym matowym, nieprzeziernym.  
UWAGA! DRZWI MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I KARTAMI TECHNICZNYMI 
PRODUCENTA STOLARKI ! 
 
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i 
przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu 
ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję 
zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 
przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, 
uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko 
otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte 
skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być 
odporne na zwichrowanie. !
3. Kontrola jakości robót. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

3.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST). 

3.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac - odchyłki i 
tolerancje. 

3.4 Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
zgodność z dokumentacją projektową, jakość zastosowanych materiałów, prawidłowość 
wykonania. 
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. 

!
 Jarosław Kwiatkowski Projektowanie 
 ul. Leszczyńskich 1 B/10, 80- 464 Gdańsk 
 tel./fax 58 301 33 33, 503 575 289, archikwiat@archikwiat.com, 
www.archikwiat.com

http://www.archikwiat.com


! SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH!
! PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI!
! ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WÓJTA RADTKEGO!

Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w 
formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach 

Kontrola powinna obejmować prawidłowość wykonania: - montażu ościeżnic, 
- montażu skrzydeł drzwiowych, 
- montażu okuć i osprzętu. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć 
oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane 
skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze 
przylegać do ościeżnicy. !
4. Obmiar robót. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
4.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów 
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót. 

5. Odbiór robót. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
5.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. 

5.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność z dokumentacją projektową i SST,  
-  rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,  
-  prawidłowość montażu,  !
5.4 Odbiór. 
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny płyty ( od podanego w dokumentacji spadku) w poziomie - 
2 mm/ 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całości. 

6. Podstawa płatności. 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 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6.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest oferta wykonawcy, którą ten podaje do przetargu w 
formie kosztorysu. 
6.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
6.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

7. Przepisy związane. 
7.1 Ustawa Prawo Budowlane 
7.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.	
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07 REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH KOD 45223000-6 I 45432112-2 !
1. Część ogólna. !
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące remontu schodów 
wejściowych do budynku od strony podwórza. 

1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych 
w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
przedmiotu specyfikacji. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymagania ogólnych. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie mieszkalnym. 
Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego 
elementów budynku i otoczenia nie objętych remontem. 

2. Materiały. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Wymaganiach ogólnych. 
2.2 Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Roboty rozbiórkowe 
Zakres robót: 
- zerwanie okładzin ze starych schodów 
- segregacja materiału rozbiórkowego 
Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. 
Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób 
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ograniczający rozrzut i pylenie. 
Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko 
odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i 
odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki). 
Wymagania dotyczące robót: 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz 
konstrukcji. 
Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 
2.2.2. Wykonawstwo. 

Przewidziano remont płyty spocznika i stopni schodowych: 

- nałożenie tynku cementowego na płaszczyznach czołowych płyty z klejem wzmocnionym siatką, 
- hydroizolacja z papy termozgrzewalnej, układanej na zakład, wzdłuż krawędzi płyty papa 
powinna zachodzić na czoło - pod obróbkę krawędzi płyty, przejścia przez papę słupków 
balustrady należy dodatkowo zabezpieczyć lepikiem, 
- posadzka cementowa - z zaprawy systemowej, grubość warstwy 30 mm, zatarta na gładko, 
wzmocniona włóknami PP wg systemu wybranego producenta. 
2.2.3 Warunki przystąpienia do robót. 
Warunkiem przystąpienia do robót jest wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i 
przygotowawczych związanych z naprawą powierzchni okładzinowych. Roboty wykładzinowe i 
okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. 
2.2.4. Wykonanie okładziny tynkowanej 
2.2.1.. Wykonanie tynkowania. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt. Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z 
mydłem przy użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
według warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. !
3. Kontrola jakości robót. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

3.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały. 
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3.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac - odchyłki i 
tolerancje. 

3.4 Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
zgodność z dokumentacją projektową, jakość zastosowanych materiałów, prawidłowość wykonania. 
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. 
Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w 
formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach. 

4. Obmiar robót. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
4.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów 
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót. 

5. Odbiór robót. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
5.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. 
5.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność z dokumentacją projektową i SST,  
-  rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,  !
5.4 Odbiór. 
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny tynkowanej w poziomie - 2 mm/ 1 mb i nie więcej niż 3 mm 
na całości. 

6. Podstawa płatności. 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
6.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest oferta wykonawcy, którą ten podaje do przetargu w 
formie kosztorysu. 
6.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
6.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

7. Przepisy związane. 
7.1 Ustawa Prawo Budowlane 
7.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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