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Wstęp.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 

wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane podczas budowy – remontu zabytkowego budynku Sądu w Bartoszycach przy ul. 

Kopernika 11. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla 

robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie 

z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:  

ST – 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST – 01.02 RUSZTOWANIA 

ST – 01.03. NAPRAWA POKRYCIA DACHU 

ST – 01.04. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
ST – 01.05. TYNKI 

ST – 01.06. ROBOTY MALARSKIE 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 

108, poz.953).  

 

Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone 

przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Osoba posiadająca wszelkie uprawnienia 

budowlane oraz mogąca pełnić nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanych na zabytkach. 

 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Osoba posiadająca wszelkie 

uprawnienia budowlane oraz mogąca pełnić nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanych na 

zabytkach. 

 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
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dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru.  

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje 

lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.  

 

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 

podaniem ich ilości.  

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.  

 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.  

 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-

06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
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1.6. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji 

Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 

1.7. Dokumentacja projektowa. 

 Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: - 2 

egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem Wykonawca 

we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjna 

dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 

 

1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. Fakt 

przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru 

końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
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wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i 

wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną 

kontraktową. 

 

1.10. 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 wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a 

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

następstwie jego sposobu działania. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych 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. 

 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiałów, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 

użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 
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rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców 

okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

1.15. 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 zdrowia i 

życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w 

zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w 

Cenie Umowy. 

 

1.16. Ochrona robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 

Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 
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1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 

1.19. Wykopaliska.  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować z 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

 

1.20. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 

wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za 

zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 

przywrócenia go do stanu pierwotnego 

 

2. Materiały.  

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 

budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską 

w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest 

oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem 

budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 

deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena 

zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
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Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót. 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez 

Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego składowanie będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

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 i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 

przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 

będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeśli 

Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

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 utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

terenu budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów 

budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 

5. Wykonanie robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora 

Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważną decyzje. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Program zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną opisową - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót,  

- sposób zapewnienia bhp,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub 

laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

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

osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

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

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą,  

- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi 

Specyfikacji.  

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy. 

 

Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 

Księga obmiaru.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego 

z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

 

Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
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c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 

f) korespondencje na budowie.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. Obmiar robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi 

Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie 

obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

 

7. Odbiór robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 

gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być 

wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
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odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,  

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 

zamienne),  

c) Recepty i ustalenia technologiczne,  

d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,  

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,  

g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą 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. 

 

Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

zapisanych w części dotyczącej :Odbioru końcowego robót”. 

 

8. Podstawa płatności.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
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określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny 

jednostkowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.  

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat 

celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia 

strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia 

linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub 

dostarczane w ramach Umowy. 

 

W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane 

poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport 

wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą 

wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w 

ramach Umowy. 

 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 

wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie 

Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. Uważa się, 

że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy 

zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że 

odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane 

wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i 

konserwacji całości robót objętych Umową. 

 

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 

uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich 

kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 

 

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 

zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w 

Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki 

(chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą 

rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość 

zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. 

Wyliczenie podatku należy podąć osobno. 

 

Płatności miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako „suma”, 

wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w 

przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za jednostkę”, wypłata będzie dokonana 

w oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac 

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
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9. Przepisy związane.  

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( 

Dz. U. nr. 202; poz. 2072),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 

r.) z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 

późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, Ustawa Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami,  

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z 

o.o., Warszawa 2003 r., Instrukcja ITB nr 282.  

 Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie 

obniżonych temperatur, ITB 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych renowacją i czyszczeniem elewacji budynku  

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących 

robót przygotowawczych i konserwatorskich: 

 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem 
itp. 

 Usunięcie starych, zwietrzałych wypełnień spoin, 
 Usunięcie wyrastającej ze spoin i pęknięć, 
 Oczyszczenie wykutych spoin, 
 Czyszczenie powierzchni ceglanej murów metodą bezinwazyjną, 
 Usunięcie betonowych, oraz odbiegających od oryginału uzupełnień ścian, 
 Wprowadzenie nowych cegieł formatem i kolorystyką nie odbiegających od 

pierwowzoru, 
 Wykonanie zabiegów wzmacniających cegły z uzupełnieniem masami drobnych 

ubytków 
 Dezynfekcja ścian, 
 Hydrofobizowanie fragmentów ścian narażonych na wzmożone działanie wód 

opadowych 
 Spoinowanie murów i sklepień z cegły oraz „zszycie” pękniętych fragmentów 

ścian i ich wypełnienie (metodą HELIFIX), 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne winny być 

wykonane przez renomowaną, specjalistyczną, uprawnioną firmę konserwatorską pod kierunkiem 

dyplomowanego konserwatora elementów i detali architektonicznych, w ścisłej współpracy z 

przedstawicielami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Państwowej Służby Ochrony 

Zabytków. 

2. Materiały 
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Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez Służby 

Konserwatorskie 

Uwaga: można zastosować materiały dowolnej firmy pod warunkiem, iż posiadają 

porównywalne parametry i będą zaakceptowane przez służby konserwatorskie. Do 

wykonania robót zastosować: 

 Trwale elastyczna spoina Sto Rissfuller fein, 
 Spoina wapienno-trasowa Trass-Kalk-Fugensaniermortel, 
 Spoina elastyczna Trass-Pflasterfugmortel, 
 Dodatek do wody zarobowej zaprawy Flexo-Trass-Dispersion, 
 Głęboko penetrujący środek rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex, 
 Pręty stalowe firmy HELIFIX, 
 Zaprawa Sto Murisol GP, 
 Zaprawa Sto Murisol VS, 
 Siatka zbrojąca z włókna szklanego o oczku 6x6 mm Sto Glasgewebe, 

 

Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą odpowiadać 
wymaganiom przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla 
obiektów   użyteczności  publicznej.  

 

3. Sprzęt  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonywania tynków  

Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić 

5.2. Przygotowanie podłoży.  

Z powierzchni tynków należy mechanicznie usunąć spęcherzone i wtórnie zacierane warstwy oraz 

usunąć wszelkie wtórne rekonstrukcje. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania rewaloryzacji powierzchni tynków 

Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral – silikatowej warstwy szczepnej z 

wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczowych; również jako 

końcowa powłoka scalająca przy pozostawieniu starych, nośnych tynków bez konieczności 

dodatkowego szpachlowania powierzchni; możliwość fabrycznego barwienia. 
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Rysy konstrukcyjne. 

Dotyczy pracujących z reguły pionowych rys – doświadczenie pokazuje iż różne 

techniki przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguły 

tylko przenoszą pęknięcia w inne miejsca – dlatego opierając się na wytycznych 

Instrukcji WTA 2-4-94 należy zastosować sprawdzoną praktyce najprostszą i 

najtańszą metodę przeprowadzenia takich rys w fugę dylatacyjną – dzięki czemu 

nadal pracująca rysa nie będzie przechodziła na lico ściany. 

Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro – grunt hydrofobizujący poszerzoną 

szczelinę – rysę na bazie mikroemulsji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein - 

specjalnej trwale elastycznej spoiny do wypełniania rys konstrukcyjnych w 

technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej. 

Prace murarskie. 

Stare zaprawy były przygotowywane głównie w oparciu o wapno z dodatkami –        

i w wielu miejscach zarówno cegła jak i zaprawy będą miały wysoką nasiąkliwość 

przy stosunkowo niedużej wytrzymałości mechanicznej i właśnie do tych 

parametrów należy dostosować większość zapraw, aby uniknąć późniejszych 

zniszczeń i spękań cegieł wraz z wykwitami. 

Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel – gotowej mieszanki 

wapienno-trasowej głównie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkaliczności 

(praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), małym skurczu i dużej 

zdolności zatrzymywania wody zarobowej – cecha potrzebna przy nasiąkliwych 

cegłach. Standard jest w kolorze ciepło jasnoszarym. Wytrzymałość ok. 6MPa. 

Cegłę i elementy ceramiczne do uzupełnień stosować dobrane do istniejących pod 

względem właściwości wytrzymałościowych, koloru i spieku. Stosowane cegły winny 

spełniać wymogi normy PN-73/B-12011. 

Prace fugowe: 

 Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- 
Kalk-Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 
mm, 0-4 mm z możliwością przygotowania ich w określonym kolorze oraz innej 
frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma ciepły jasnoszary kolor. Wytrzymałość 
ok. 5Mpa. 

 Poziome występy muru przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion – specjalnego 
dodatku do wody zarobowej zaprawy, zwiększającego elastyczność i odporność 
zaprawy, fugi na zmienne warunki zewnętrzne, szczególnie przy poziomych 
występach murach oraz zostawionych starych okładzinach korony, gdy nie 
można zastosować zbyt mocnej spoiny. 
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Uzupełnianie ubytków w cegłach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-

Restauriermörtel – gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, 

zawierających mikrowłókna jako kit o parametrach zbliżonych do uzupełnianego 

detalu. Wytrzymałość ok. 5-6Mpa. 

Wypełnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel – 

trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypełniającej szczeliny i ubytki w murze. 

Wytrzymałość ok. 4-5MPa – zależnie od typu i ilości. 

Rysy konstrukcyjne nie wymagające klamrowania, należy pogłębić i poszerzyć. 

Czynność tą wykonać przed operacją gruntowania wzmacniającego, a następnie 

wypełnić specjalną trwale elastyczną spoiną do wypełniania rys konstrukcyjnych w 

technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein. 

Przy rysach konstrukcyjnych wymagających klamrowania, należy zastosować 

technologię scalania zabytkowych konstrukcji murowych prętami stalowymi firmy 

HELIFIX. Można zastosować każdą inną technologię o podobnych parametrach i 

wykonywać te prace pod nadzorem doradców technicznych tych firm. 

 

6. Kontrola jakości  

7.Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich.  

9.Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 pow. wykonanej 

10.Przepisy związane  

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

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

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

 PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty 
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT . 

 

 

 

 

 

ST – 01.02 RUSZTOWANIA 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych stalowych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania systemowe. 

Podstawowy komplet rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, 

podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów 

złącznych i pomocniczych.  

2. Materiały 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na 

każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego   sprzętu, który nie 

spowoduje   niekorzystnego   wpływu   na jakość wykonywanych   robót,   zarówno w 

miejscu   wykonywania   tych   robót   jak   też przy   wykonywaniu   czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
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4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż 

rusztowań. 

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i 

być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób 

upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być 

zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze 

przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w 

dzienniku budowy doko0nanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w miejscu 

ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. Rusztowania przyścienne muszą być 

kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną z kotew 

nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na całej 

powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, 

a w pionie 4,0m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 

1,0m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla 

ludzi należy wykonać w odległościach nie większych niż 40m. Do transportu pionowego materiałów 

powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie do 150 kg można stosować 

podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyżej 150 kg powinna 

być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji 

rusztowania. 

Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika 

budowy. Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego 

pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza 

się na linach za pomocą krążków. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie 

oczyszczone, posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy należy 

zabezpieczyć przed rdzewieniem. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z 

wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w sposób bezpieczny. 

6. Kontrola jakości  
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Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną 

fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne 

badania. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

1. Zgodność z dokumentacją projektową  

2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów. 

3. Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:  

- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów  

- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 

ST  

- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne). 

7.Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

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. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 

9.Podstawa płatności  

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne 

10.Przepisy związane  

Normy i Rozporządzenia  
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, 

Nr 129101 poz.1439)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 

33/03 poz. 270)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)  

• PN-M-47900:1996 RUSZTOWANIA STOJĄCE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE Z RUR 

• PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE  

• BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZŁACH  

• BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE  

• PN-EN-12810:2004 RUSZTOWANIA ELEWACYJNYE Z ELEMENTÓW PREFABABRYKOWANYCH  

• PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCJE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY  

• DZ.U.2003.047.0401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY Z DN6 .2.2003 W SPRAWIE 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

• DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DN.26.9.1997 W 

SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT . 

 

 

 

 

 

ST – 01.03 NAPRAWA POKRYCIA DACHU 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

konserwatorskich związanych z remontem więźby dachowej i wymianą pokrycia  dachu 

budynku 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania remontu dachu 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne winny być 

wykonane przez renomowaną, specjalistyczną, uprawnioną firmę konserwatorską pod kierunkiem 

dyplomowanego konserwatora elementów i detali architektonicznych, w ścisłej współpracy z 

przedstawicielami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Państwowej Służby Ochrony 

Zabytków. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadam  

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Pakowanie przechowywanie i transport wszystkie pozostałe materiały powinny być 

przechowywane i transportowane wg. obowiązujących przepisów i instrukcji producentów. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego   sprzętu, który nie 

spowoduje   niekorzystnego   wpływu   na jakość wykonywanych   robót,   zarówno w 

miejscu   wykonywania   tych   robót   jak   też przy   wykonywaniu   czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
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4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady  

Należy wykonać remontu     więźby     dachowej,     poprzez     wymianę zniszczonych 

elementów konstrukcyjnych na identyczne w zakresie materiału   (rodzaju   drewna),   

wielkości,   przekrojów   i   sposobu łączenia, przyjmuje się, że brakujące elementy 

należy odtworzyć jak istniejące. 

Należy dokonać przełożenie pokrycia dachu w całości, wraz z obróbkami 

blacharskimi. Prace prowadzić fragmentami. Zabezpieczenia odkrytych fragmentów należy 

wykonać przy użyciu folii - przed opadami . 

Należy wykonać zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie całości konstrukcji 

więźby dachowej wraz z pokryciem, belkami stropowymi i podłogą strychu 

specjalnym środkiem (dzięki któremu drewno uzyskuje cechę materiału niezapalnego) 

z zużyciem 200 g/m2.   

Przy demontażu i ponownym montażu części instalacji odgromowej należy: 

przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą pokrycia dachowego należy 

zdemontować przewody oraz wsporniki instalacji odgromowej znajdującej się na połaci 

dachowej, po zakończeniu remontu dachu należy wykonać ponowny montaż wsporników i 

przewodów instalacji odgromowej i wykonać badanie   i pomiar   instalacji odgromowej   przez   

osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu pomiarów. 

6. Kontrola jakości  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania 

z normami przedmiotowymi i wymogami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana 

jest przez Inspektora nadzoru: 

w odniesieniu do prac zanikających  (kontrola między operacyjna) - podczas 

wykonywania prac pokrywczych, w   odniesieniu   do   właściwości   całego   pokrycia   

(kontrola   końcowa)   - 

po zakończeniu prac pokrywczych. 

7.Obmiar robót 
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 Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

– dla robót – Krycie dachu dachówką – m2 pokrytej powierzchni dachu 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

9.Podstawa płatności  

9.1. Krycie papą - Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy 

wierzchniej. 

9.2. Krycie dachu dachówką – Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia dachu dachówką wraz z 

dachówkami pomocniczymi (gąsiorami, ławami kominiarskimi, dachówki wentylacyjne itp.) 

9.3.Obróbki blacharskie-  Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej. 

9.4. Rynny i rury spustowe- Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej 

10.Przepisy związane  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
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PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków 
Małgorzata Feiertag-Baran 

ul. Traugutta 7/6 

11-400 Kętrzyn 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT . 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

konserwatorskich związanych wymianą obróbki blacharskiej. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania wymianą obróbki 

blacharskiej. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne winny być 

wykonane przez renomowaną, specjalistyczną, uprawnioną firmę konserwatorską pod kierunkiem 

dyplomowanego konserwatora elementów i detali architektonicznych, w ścisłej współpracy z 

przedstawicielami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Państwowej Służby Ochrony 

Zabytków. 

2. Materiały 

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. 

 Blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,7 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 

 Blacha aluminiowa ocynkowana, grubości 0,5 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm 

powlekana poliestrami. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 
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3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego   sprzętu, który nie 

spowoduje   niekorzystnego   wpływu   na jakość wykonywanych   robót,   zarówno w 

miejscu   wykonywania   tych   robót   jak   też przy   wykonywaniu   czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 

tytan cynk o grubości od 0,7 mm, oraz z blachy aluminiowej ocynkowanej można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

W dachu z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o 

przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w 

odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie 

powinny być mniejsze niż 1,0%, Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o 

przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu 

wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być 

usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych 

w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. Wloty wpustów dachowych 

powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed 

możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 

niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Rynny z blachy tytan cynk powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy (2000mm) i składane 

w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych w kierunku spadku na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
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c) 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, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

e) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 

PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 

9.Podstawa płatności  

9.2.Obróbki blacharskie-  Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej. 

9.3. Rynny i rury spustowe- Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej 

10.Przepisy związane  

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT . 

 

 

 

 

 

ST – 01.05 Tynki 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

konserwatorskich tynków zewnętrznych 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania tynków zewnętrznych 

obiektu.  

• Tynki zewnętrzne 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne winny być 

wykonane przez renomowaną, specjalistyczną, uprawnioną firmę konserwatorską pod kierunkiem 

dyplomowanego konserwatora elementów i detali architektonicznych, w ścisłej współpracy z 

przedstawicielami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Państwowej Służby Ochrony 

Zabytków. 

2. Materiały 

2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdolną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze, oleje i muł. 

2.2. Piasek  

a. 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 0,250,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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 b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Do zapraw 

tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem-wapiennych należy 

stosować cement portlandzki z dodatkami 25 i 35 oraz wapno sucho gaszone lub gaszone, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. 

2.4. Zaprawy budowlane wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Do zapraw 

tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw wapiennych należy stosować 

wapno dołowane, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. 

2.5.Gips tynkarski wg BN-80/6733-09  

Tynki z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z suchej mieszanki, stanowiącej mieszaninę gipsu 

budowlanego i estrichgipsu oraz środków modyfikujących tę mieszankę w celu utrzymania wody 

przez zaprawę gipsową 

2.6. Tynk cienkowarstwowy 

 Nie gorszy niż KEIM Universalputz Właściwości – bazę spoiwa tworzą biały cement i wapno z 

dodatkiem kalcytów, tworzyw sztucznych oraz włókien zbrojeniowych  

Uziarnienie 0-1,3 mm  

Ciężar nasypowy 1,35 g/cm³  

Wodochłonność w 2,5N/mm2  

Wartość pH (1000g/l wody) ok.12  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego = 8,5 

2.7. Preparat wzmacniający  

Preparat nie gorszy niż KEIM Spezial-Fixativ Środek rozcieńczający i gruntujący z czystego, płynnego 

krzemianu potasowego i niewielkiej ilości dodatków organicznych. Preparatem można regulować, 

względnie redukować chłonność silnie chłonnych podłoży mineralnych. Nie jest rozpuszczalny w 

podłożu, charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalność, stabilność w każdych warunkach 

atmosferycznych, nie jest błonotwórczy, odporny na dzia- łanie promieni UV, spalin przemysłowych, 

odporny na grzyby i pleśń, podlega biodegradacji.  

Ciężar właściwy ok. 1,03 g/cm3  
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Wartość pH ok. 11,3 

2.8. Tynk renowacyjny  

Nie gorszy niż KEIM Porosan Sucha zaprawa na bazie wysoko hydraulicznego wapna trasowego, 

mrozoodpornych piasków dolomitowych dolomitowych innych dodatków.  

Wysoka pojemność porów Wysoka paroprzepuszczalnść i przez to zdolność szybkiego schnięcia 

Właściwości hydrofobowe  

Mrozoodporny  

Niski skurcz  

Wytrzymałość na ściskanie 1,5-5 N/mm2 Reakcja na ogień A1  

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ok.6  

Absorpcja wody po 24 godz. >0,3 kg/m2 

3. Sprzęt  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonywania tynków  

Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić 

5.2. Przygotowanie podłoży.  

Z powierzchni tynków należy mechanicznie usunąć spęcherzone i wtórnie zacierane warstwy oraz 

usunąć wszelkie wtórne rekonstrukcje. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania rewaloryzacji powierzchni tynków 

- Usunięcie odspojonych, zmurszałych i spękanych fragmentów tynków  

- Dezynfekcja murów po odbiciu tynków – preparat nie gorszy niż KEIM ALGICID  

- Uzupełnienia tynków – tynk cienkowarstwowy nie gorszy niż KEIM Universalputz  

- Nasączenie tynków preparatem wzmacniającym - preparat nie gorszy niż KEIM Spezial-Fixativ - 

Wykonanie tynków renowacyjnych – system nie gorszy niż KEIM Porosan  



AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków 
Małgorzata Feiertag-Baran 

ul. Traugutta 7/6 

11-400 Kętrzyn 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

Przed przystąpieniem do renowacji i wykonania tynków należy usunąć odspojone, zmurszałe i 

spękane fragmenty tynków. Dezynfekcja murów - środek neutralizujący na bazie wodnej do 

dezynfekcji i oczyszczania zanieczyszczonych podłoży mineralnych - preparat nie gorszy niż KEIM 

ALGICID Przeznaczone do neutralizacji powierzchnie budowlane należy nasączyć nierozcieńczonym 

preparatem za pomocą szczotki lub węża (nie rozpylać!). Po upływie min. 3 godzin proces 

neutralizacji zostaje z reguły zakończony. Powierzchnie nasączone wcześniej preparatem należy 

oczyścić ręcznie za pomocą szczotki drucianej lub mechanicznie strumieniem wody pod ciśnieniem. 

Po zakończeniu prac narzędzie natychmiast oczyścić wodą. Powierzchnie, które nie są przeznaczone 

do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w 

otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. Chronić oczy i skórę przed 

odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić tytoniu. 

Uzupełnienia tynków – tynk cienkowarstwowy nie gorszy niż KEIM Universalputz Prace wstępne 

Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne elementy starych powłok usunąć mechanicznie lub 

strumieniem wody pod ciśnieniem. Nanoszenie Zużycie ody: ok. 240ml/kg, wymieszać mieszadłem 

śrubowym. Nakładać jedno- lub wielowarstwowo, max. Grubość pojedynczej warstwy 10mm. 

Warunki/temperatura nanoszenia Temperatura powietrza i podłoża > +5C. Nie nanosić przy 

bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na nagrzanych przez słońce powierzchniach. 

Powierzchnie podczas stosowania i po nałożeniu chronić przed wiatrem i deszczem. Czas schnięcia – 

1dzień/ 1mm grubości tynku Zużycie ok. ,1 kg/m2 na 1mm grubości tynku Czyszczenie narzędzi – 

natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą Wapno i cement reagują alkaicznie w połączeniu z 

wodą. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, kamień 

naturalny, drewno), odpowiednio chronić. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie 

spożywać posiłków, nie pić napojów. 

Nasączenie tynków preparatem wzmacniającym - preparat nie gorszy niż KEIM Spezial-Fixativ 

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Nierozcieńczony 

preparat nanosić szczotką. Warunki/temperatura nanoszenia Temperatura powietrza i podłoża > 

+5C. Czas schnięcia – między gruntowaniem wstępnym a powłoką gruntującą, a także między 

powłokami zachować odstęp min. 1 godzin. Zużycie – do gruntowania wstępnego na gładki podłoże 

ok. 0,-0, l/m2. Podana ilość jest wartością szacunkową, zależną od chłonności i struktury podłoża. 

Dokładne wartości należy ustalić poprzez nałożenie warstw próbnych. Natychmiast po użyciu 

narzędzia czyścić wodą. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, 

drewno), odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu 

natychmiast spłukać wodą i usunąć. Chronić oczy i skórę przed rozpryskami. 

Wykonanie tynku renowacyjnego - zaprawa nie gorsza niż KEIM Porosan Zaprawę wymieszać z czystą 

wodą aż do uzyskania konsystencji gęstej zwartej zaprawy. Małe ilości rozmieszać mieszadłem 

mechanicznym (min. czas mieszania minuty). Do przygotowania większych ilości należy użyć 

agregatów tynkarskich wyposażonych w urządzenia do napowietrzania zaprawy. Nie należy stosować 

betoniarek wolnospadowych. Unikać zbyt długiego czasu mieszania. Czas oczekiwania po należeniu 

pierwszej warstwy jest zależny od jej grubości: na 1mm grubości 1 dzień. Pielęgnacja – tynk należy 

chronić prze zbyt szybą utrata wody poprzez działania słońca i/lub wiatru, i jeśli jest to potrzebne 

utrzymywać wilgoć na powierzchni. Czas wiązania zależy od temperatury otoczenia, otrzymanej 
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konsystencji i zdolności wchłaniania podłoża, z reguły 1 mm grubości tynku 1 dzień. Pokrywanie 

powłokami malarskimi najwcześniej po 10 dniach. Temperatura nanoszenia – nie nanosić przy 

wysokich temperaturach powietrza i/lub silnym wietrze, względnie temperaturach powietrza poniżej 

5C. Usunięcie materiałów odpadowych - Produktu nie wlewać do kanalizacji. Resztki zmieszane z 

wodą pozostawić do stwardnięcia i usunąć na wysypisko gruzu budowlanego. Spoiwo mineralne o 

działaniu alkaicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia chronić poprzez przykrycie. 

Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. 

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. 

6. Kontrola jakości  

Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez 

potarcie tynku dłonią.  

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 

podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 

próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 

gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

7.Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 

Podłoże przygotowane wg pkt 5.2.  

Odbiór tynków;- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie od linii 

prostej nie większe niż 3mm , odchylenie powierzchni od kierunku pionowego < 2mm na 1m i nie 

więcej jak 4mm w pomieszczeniu poziomego < 3mm na 1m i nie więcej jak 6mm między przegrodami 

pionowymi. Niedopuszczalne są następujące wady;- wykwity, trwałe ślady zasieków, odstawanie, 

Odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.Podstawa płatności  

Tynki zew. , okładziny ścian płaci się za ustaloną ilość m2 pow. Wykonanej 

10.Przepisy związane  
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu  

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw  

PN-EN 771-6:2002 Elementy kamienne, 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich 

1.2.Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich w obiekcie przetargowym. 

• Malowanie tynków 

1.4.Określenie podstawowe 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały  

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)  

2.2. Farba elewacyjna silikatowa - system farb nie gorszy niż KEIM Soldalit. Farba na bazie 

kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkła wodnego.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub wałków. 

4. Transport  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 

w transporcie kolejowym lub drogowym 

5. Wykonanie robót  
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Przy malowaniu pow. zewn. temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W czasie 

malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian można 

wykonać po całkowitym ukończeniu instalacyjnych i całkowitym ukończeniu robót 

elektrycznych, całkowitym zakończeniu pozostałych etapów prac konserwatorskich . 

Powierzchnie ścian powinny być oczyszczone z kurzu, brudu, wystających drutów, nacieków 

zaprawy itp. powłoki powinny dawać aksamitno matowy wygląd pow., barwa powłok ma być 

jednolita bez smug i plam. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć 

barwę jednolitą godną z wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 

plam i zmiany odcienia. 

Malowanie elewacji zostanie wykonane systemem farb nie gorszym niż Keim Soldalit - są to 

farby zolowo-krzemianowe. Wykonawca powinien wykonać na elewacji próby 1m x 1 m w 

celu przedstawienia ich komisji. Próby powinny prezentować zarówno barwę i fakturę. 

Przygotowanie podłoża – podłoże powinno być suche, wytrzymałe, czyste i odkurzone. Luźne 

elementy starych warstw usunąć mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. 

Wypełnić ubytki w podłożu odpowiednim materiałem naprawczym, wyrównując 

odpowiednio do struktury powierzchni. Usunąć warstwy spieczone. Powierzchnie silnie 

chłonne zagruntować. 

Warstw gruntująca – Soldalit nanosić nierozcieńczony. Tylko w przypadku podłoży o silnej 

chłonności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem. Warstwa wierzchnia – Keim Solidat nanosić 

nierozcieńczony Przy późniejszych poprawkach najlepsze efekty daje nanoszenie 

nierozcieńczonego preparatu Warunki/temperatura nanoszenia Temperatura powietrza i 

podłoża > +5ºC. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce 

podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem. Czas schnięcia Między nakładaniem 

kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. Czyszczenie narzędzi Natychmiast po 

użyciu narzędzia czyścić wodą. 

6. Kontrola jakości 

6.1.Powierzchnia do malowania  

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmować:- Sprawdzenie 

wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża, czystości. 

6.2.Roboty malarskie 

 Badania powłok przy odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla farb 

emulsyjnych po 7 dniach, dla pozostałych po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy 

temperaturze powietrza od +5 C i wilgotności od 65%.Badania powinny obejmować 

sprawdzenie wyglądu zewn. zgodności barwy, elastyczności, twardości oraz przyczepności. 

7. Obmiar robót 
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 Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin i 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach lub świadectwach. Sprawdzenie wyglądu zewn. powłok malarskich na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farb, jednolitej barwy, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 

śladów pędzla. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, sprawdzenie odporności na 

zarysowanie, sprawdzenie przyczepności podłoża i odporności powłoki na zmywanie. Wyniki 

odbioru materiałów i robót powinny być wpisane każdorazowo do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbiórką 

rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10.Przepisy związane.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań 

 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe  

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe 

 

 


