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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

RENOWACJI ELEWACJI  
 
 

Renowacja elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie: 
- ul. Potockiego 5  - elewacja frontowa (zachodnia) oficyny lewej i frontowa 
    (północna) oficyny tylnej, 
- ul. Potockiego 7 - elewacja frontowa (północna) i elewacja tylna (wschodnia) oficyny  
    lewej od strony patio Potockiego 5, 
- ul. Potockiego 9  -  elewacja frontowa (północna),  tylna (południowa) i boczna 
 (wschodnia) 
wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontem bramy przejazdowej i klatki schodowej 
w budynku Potockiego 9. 
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 42-500 Będzin 

 
 
Kody CPV 

ST CPV Opis 

ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Część ogólna 

SST-01 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu  rusztowań 

SST-02 45443000-4 Roboty elewacyjne 

SST-03 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

SST-04 45442100-8 Roboty malarskie 

SST-05 45261910-6 Naprawa dachów 

SST-06 45431000-7 Kładzenie płytek 

SST-07 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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ST- 00 
ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ OGÓLNA  (CPV 45000000-7) 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji: 
Renowacja elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie: 
- ul. Potockiego 5 - elewacja frontowa (zachodnia) oficyny lewej i frontowa (północna) oficyny 
 tylnej, 
- ul. Potockiego 7 - elewacja frontowa (północna) i elewacja tylna (wschodnia)  oficyny lewej  
 od strony patio Potockiego 5, 
- ul. Potockiego 9 - elewacja frontowa (północna),  tylna (południowa) i boczna (wschodnia), 
wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontem bramy przejazdowej i klatki schodowej  
w budynku Potockiego 9. 
 
1.1.1. Zakres rzeczowy 
1.1.1.1. Potockiego 5  
► roboty przygotowawcze, polegające min. na naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł,   

uzupełnieniu tynku, obsadzeniu kratek wentylacyjnych, wymianie opraw oświetlenia  
administracyjnego,  

► wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę PCV, 
► wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe malowane proszkowo, szklone górą szkłem  
 bezpiecznym P1, dół pełny – jednoskrzydłowe,  
► przygotowanie podłoża, dwukrotne gruntowanie, wyrównanie ścian styropianem grub. 5cm,  

sufitów balkonów styropianem grub. 3 cm, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie 
cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego o strukturze „baranek”,  

► montaż zadaszeń z płyt poliwęglanowych na konstrukcji stalowej o wym.120x150cm  
 nad wejściami do klatek schodowych, 
► malowanie krat i balustrad stalowych, 
► wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.1.1.2. Potockiego 7  
► roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu  

uszkodzonych w murze cegieł, wykonaniu (wzmocnieniu) przesklepień otworów okiennych, 
uzupełnieniu tynku,  wymianie opraw oświetlenia administracyjnego,  

► demontaż drewnianych podestów balkonowych wraz z balustradami, demontaż belek  
 stalowych,  montaż nowych dostawnych podestów balkonowych opartych na płytach  
 kompozytowych o wymiarach 1,20x2,20m wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo, 
►  montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej, powlekanej, 
► wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę PCV, 
► przygotowanie podłoża, dwukrotne gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki –  

ściana frontowa, wyrównanie ściany styropianem grub. 5cm – elewacja wschodnia, 
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej o strukturze „baranek” z tynku 
silikonowego,  

► wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.1.1.3. Potockiego 9 
► naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną, z przemurowaniem kominów i wymianą  
 obróbek blacharskich, 
► roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu 

uszkodzonych w murze cegieł, uzupełnieniu tynku,  wymianie opraw oświetlenia 
administracyjnego, obsadzeniu kratek wentylacyjnych, 

► demontaż drewnianego podestu balkonowego wraz z balustradą, demontaż belek stalowych,  
 montaż nowego dostawnego podestu balkonowego opartego na płycie kompozytowej 
 o wymiarach 1,10x2,50m wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo, 
►  montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej, powlekanej, 
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► wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę PCV, 
► wymiana witryn i drzwi stalowych na witryny i drzwi z kształtowników aluminiowych,  
 malowanych proszkowo,  
► przygotowanie podłoża, dwukrotne gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, 

ściana frontowa, wyrównanie ściany styropianem grub. 5cm – ściana tylna i boczna 
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej o strukturze „baranek” z tynku 
akrylowego,  

► przygotowanie podłoża, dwukrotne gruntowanie, wyrównanie ścian styropianem grub. 5cm, 
docieplenie sufitu bramy płytami z wełny lamelowanej, wykonanie cienkowarstwowej 
wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego na ścianach i krzemianowo-silikonowego na suficie 
bramy przejazdowej  oraz wykonanie tynków mozaikowych – lamperia,  

► wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.2. Zakres stosowania: 
      Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót   
jak w punkcie 1.1. i dotyczy prac objętych zakresem w dokumentacji projektowej oraz robót 
towarzyszących nie objętych projektem.  
 
1.3 Zakres robót objętych niniejszą  Specyfikacją  Techniczną 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jak w pkt.  1.1. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych  
w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję 
gospodarczą lub techniczną; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 
1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c  
lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych 
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 
1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto  w stanie pierwotnym; 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu  
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
1.4.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego; 
1.4.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu; 
1.4.10. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 
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1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na 
stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i 
mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 
2004 r. Nr 6, poz. 41); 
1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 
1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, 
wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej; 
1.4.14. krajowej deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską 
Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 
1.4.15. właściwym organie — należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno- 
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 
ustawy Prawo budowlane; 
1.4.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.); 
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony  
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 
1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 
1.4.19. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
1.4.21. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
1.4.22. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
1.4.23. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
1.4.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa  
do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=01.01.2013&is_current=True&section=art:5#art:5
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
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do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp 
osób trzecich. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren 
przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt niezbędnego 
zaplecza budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z Inspektorem przed 
rozpoczęciem realizacji Inwestycji. 
1.5.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację magazynów i składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
    a/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
    b/ możliwością powstania pożaru. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania  
tych materiałów na środowisko. 
Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, 
instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych.  
1.5.7. 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 
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sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zamawiania materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki  
do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 
robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 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  
za ich wykonanie. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, materiały te powinny być zgodne  
z ofertą Wykonawcy. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane 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, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
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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. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację 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 warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 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 musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  
z Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym 
warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 
budowy w czystości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ofertą Wykonawcy, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Realizowane roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających 
wnętrza pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych folią ochronną. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami  
a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót 
zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, ST a także w 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 rozważana kwestie. 
Polecenia Inspektora 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 po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót 
do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 
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6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonywane 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 powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 
przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 
wymagania procedur testowych. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały  
lub urządzenia i sprzęt, 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/ deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt. l i które spełniają wymogi ST, 
c/ dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie ze Specyfikacją powyższych dokumentów, 
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.3. Dokumenty budowy 
6.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
 wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z   podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
6.3.2.   Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora. 
6.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego jeśli jest wymagane, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 
6.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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 częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
Objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone  
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót i odcinków 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Protokół Odbioru Robót za pomocą powiadomienia 
Zamawiającego nie wcześniej niż 7 dni przed tym, kiedy roboty będą w opinii Wykonawcy 
ukończone i gotowe do odbioru. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie 
mógł podobnie wystąpić o Protokół Odbioru dla każdego odcinka. 
Zamawiający, w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić 
Wykonawcy Protokół Odbioru Robót, podając datę, z którą roboty zostały ukończone.  
8.1.1. Dokumenty do odbioru Robót 
Zamawiający określa formę dokumentacji Protokółu Odbioru częściowego lub końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. dokument potwierdzający wywóz i składowanie materiałów na składowisku, w tym 

materiałów niebezpiecznych 
8. ew. dokumentację fotograficzną  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję 
powinny być wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2. Odbiór części robót 
Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Protokół Odbioru  
dla jakiejkolwiek części robót stałych. 
Po wystawieniu przez Inspektora Protokółu Odbioru dla jakiejś części Robót, Wykonawcy  
jak najwcześniej umożliwione będzie podjecie takich kroków, jakie mogą być konieczne  
dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi  
te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu 
odnośnego okresu zgłaszania wad. 
8.3. Protokół  Odbioru 
Inspektor wystawi  Protokół Odbioru w ciągu  5 dni od najpóźniejszej z dat upływu okresów 
zgłaszania wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi 
oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. 
Oryginał Protokółu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne przepisy 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana  
w Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 
podana przez Wykonawcę w  kosztorysie ofertowym. 



 
 

 

Strona 11 z 52 

 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót 
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać 
koszty badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
- koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie najkrótszej 

drogi dostawy na miejsce budowy, 
- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
- koszty pośrednie, kalkulacja zysku, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem, 
- podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie jednostkowej 
 
10. PRZEPISY ZWIZĄNE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami). 
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SST - 01 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ (CPV 45262100-2) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie, montaż i demontaż rusztowań ramowych. Nie dotyczy rusztowań 
specjalnych, których wykonanie wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu  
rusztowania do użytkowania. 
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 
zgodności wymagań z przepisami. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację  techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony  
dla konkretnego przypadku rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 

typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania 

projektu technicznego, 
- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja  

rusztowań jest możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania  

w przypadku montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą  
do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia 
rusztowania, 

- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia,  
tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania  
i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia 
ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób  
i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy  
na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji 
rusztowań. 



 
 

 

Strona 13 z 52 

 

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00, pkt 2. 
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 
Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to: 
- wysokość rusztowania, 
- wysokość przęsła, 
- długość przęsła, 
- szerokość przęsła, 
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
- stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy 

drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, 
klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 

- stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia  
 pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie  
 poziome), 
- słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej  
 kondygnacji rusztowania), 
- stężenie wsporników (rura z łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających 

rusztowanie, w razie potrzeby), 
- węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 
- stężenie wzdłużne, 
- stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
- odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
- pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 
- wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, 

służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 
- podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 
- fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 
- rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  
 poziomej,  składający się z 2-ch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
- rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  
  pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 
- kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 

zamontowania odciągu, 
- osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 

przedmiotów i materiałów budowlanych, 
- poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 
- podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt 3. 
3.2. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dla transportu podano w ST-00, pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00, pkt 5. 
5.2. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu  
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
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systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu  
lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym  
i wymaga opracowania projektu technicznego. 
5.3. Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe,  którego montaż, demontaż i eksploatację 
należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem 
przez producenta.  
W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać 
bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
5.4. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego  
jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji 
rusztowania przed jego odbiorem. 
5.5. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania 
posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
5.6. Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, 
dokonując wpisu w dzienniku budowy. 
5.7. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych  
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 
5.8. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
-  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
-  podczas burzy i silnego wiatru, 
-   w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych 

przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,  
15 m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczną należy 
zdemontować lub wyłączyć napięcie). 

5.9. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
5.10. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST-00, pkt 6. 
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości.  
Sprawdzeniem objąć należy: 
- stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
- posadowienie rusztowania, 
- siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań  

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem  

technicznym rusztowania, 
- pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem  
technicznym rusztowania, 

- urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
- usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii, 
- zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym  
 rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt 7. 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany  
na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji 
(pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania  
w zależności od składu brygady roboczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt 8. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po montażu rusztowań. Odbioru dokonuje 
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
8.2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. 
8.3. Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy, sprawdzając, czy: 
- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
-   rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 
-   rusztowanie nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 

stabilne), 
- poręcze ochronne nie są obluzowane lub ich brak, 
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
8.4. Należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań 
nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne 
warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
8.5. Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy  
niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. 
Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym  
i dekadowym.  
Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
8.6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte  
z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
8.7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podano w ST-00, pkt.9. 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Dz.U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
Ustawa o systemie oceny zgodności . 
Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – Dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 
i eksploatacja. 
PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
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PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu  budowy. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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SST-02 

ROBOTY ELEWACYJNE  (CPV 45443000-4)  
  

1.    PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji: 
       Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
renowacyjnych elewacji budynków Potockiego 5 (oficyny), Potockiego 7 i Potockiego 9 
z renowacją ścian i sufitu bramy przejazdowej. 
 
1.2.  Zakres stosowania: 
        Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót  
jak w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
- renowacja elewacji frontowych budynków Potockiego 7 i Potockiego 9, polegających  
na wykonaniu warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej silikonowej (Potockiego 7) i akrylowej 
(Potockiego 9), 
- renowacja elewacji frontowych oficyn budynku (Potockiego 5), elewacji tylnych i bocznych  
pozostałych budynków poprzez wyrównanie ścian styropianem grub. 5cm z wykonaniem 
warstwy zbrojącej i wypraw elewacyjnych jw., zgodnie z kolorystyką elewacji określoną  
w dokumentacjach renowacji ścian, oraz wyprawy elewacyjnej silikonowo-żywicznej, 
mozaikowej na cokołach, 
- renowacja ścian i sufitu bramy przejazdowej Potockiego 9 z częściowym uzupełnieniem 
tynków, wyrównaniem ścian styropianem grubości 5cm i dociepleniem sufitu wełną lamelową 
grub. 20cm, wykonaniem warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej akrylowej – ściany oraz 
wyprawy silikatowo-silikonowej na suficie i wyprawy elewacyjnej silikonowo-żywicznej, 
mozaikowej (lamperia). 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność 
z ofertą, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– 00, pkt 2. 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie 
przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać 
parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 
dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 
zastosowanych materiałów. 
Dla rozwiązań systemu i materiałów opisanych w Projektach renowacji elewacji, dopuszcza  

się zastosowanie innych systemów renowacji ścian metodą lekką-mokrą i materiałów 

równoważnych, o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry założone, spełniających 

obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy 

europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy lub  aprobaty techniczne. 

 
2.2. Materiały  
Obejmują wszystkie elementy niezbędne do wykonania robót: styropian grub. 5cm, płyty 
lamelowe z wełny mineralnej, siatkę zbrojeniową z włókna szklanego, kleje do styropianu  
i siatek, listwy cokołowe, wyprawy elewacyjne, naroża aluminiowe, itp. 
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a./ Płyty styropianowe grub. 5cm i 2÷3cm (ościeża, spód balkonów) powinny spełniać wymogi 
normy PN-EN-13163:2004. 
Do ocieplenia ścian płyty powinny posiadać następujące wymiary: 
- wymiary powierzchniowe nie więcej niż 50 x 100cm, 
- grubość  5cm, dla ościeży  2cm ÷ 3cm, 
- krawędzie płyt proste, ostre, bez wyszczerbień, 
- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 
W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem 
budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji 
szkodliwych dla zdrowia, winny być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, 
na starzenie, zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć wilgoci, 
b./ Płyty wełny mineralnej – wełna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa grub. 5cm  
na elewacji zachodniej (komin) i grub. 20cm na suficie bramy przejazdowej, 
c./ łączniki mechaniczne – łączniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby 
kotwienie odbywało się w warstwie nośnej ściany, dla mocowania styropianu łączniki z 
tworzywa, dla wełny mineralnej stosować łączniki stalowe, 
a./  gruntowanie ścian - preparat gruntujący właściwy dla przyjętego systemu renowacji ścian. 

 Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbieżny z kolorystyką 
tynków, 

b./ warstwa zbrojąca - siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, 
c./ zaprawy klejące - zaprawa klejąco - szpachlowa, właściwa dla  przyjętego systemu 

ocieplenia ścian. 
d./ Wyprawy tynkarskie: 
 - silikonowe o granulacji 1,5 mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor 

zgodny z opracowaną kolorystyką Potockiego 5 i Potockiego 7, 
 - akrylowe o granulacji 1,5 mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor 

zgodny z opracowaną kolorystyką Potockiego 9 
 - silikatowo-silikonowe faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor zgodny  

z opracowaną kolorystyką Potockiego 9 – komin, sufit bramy przejazdowej; 
 - mozaikowe, silikonowo-żywiczne o granulacji 2 mm, kolor zgodny z opracowaną 

kolorystyką, 
e./ listwa cokołowa, narożniki ochronne właściwe dla przyjętego systemu ocieplenia ścian. 
Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta i posiadać aktualne 
Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac,  
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inspektora. 
Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 
-  wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, 
-  długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku, 
-  krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 
-  krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 
-  szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej  
   i wykonywania łączeń. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST-00, pkt. 4. 
Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora  
pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w sposób nie powodujący 
pogorszenia ich jakości. 
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4.2. Transport i składowanie  
Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał  
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 
Materiały należy składować zabezpieczając  je przed wpływami atmosferycznymi. 
Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. 
Miejsce składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01255. 
Materiały należy układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu,  
w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się  i przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót wykonania robót podano w ST-00, pkt. 5. 
Roboty przygotowawcze: przed przystąpieniem do prac należy dokonać demontażu: zbędnych 
elementów na elewacji typu haki i uchwyty, demontażu krat okiennych, obróbek blacharskich 
parapetów zaokiennych,  demontażu starej i osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 
demontażu i montażu rur spustowych,  uzupełnienia tynków.  
 
5.2.  WARSTWA WYRÓWNAWCZA,  WARSTWA ZBROJĄCA   
Prace związane z wykonaniem renowacji ścian budynku powinny być wykonywane  
przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, 
 
a./ Przygotowanie podłoża. 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy 
zbrojącej na elewacjach frontowych i przymocowaniu warstwy wyrównującej styropianu  
do ścian tylnych i bocznych budynków oraz bramy przejściowej należy dokładnie sprawdzić ich 
powierzchnie i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, 
suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste 
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej 
przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy 
usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać 
zaprawą wyrównawczo-murarską.  
Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu na słabych 
podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Następnie należy podłoże zagruntować 
preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 
przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić odpowiednie 
przygotowanie podłoża. 
W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo 
trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody.  
Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed nałożeniem 
warstwy zbrojącej i przed rozpoczęciem wykonania warstwy wyrównującej ze styropianu. 
Po uzupełnieniu tynków, sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich, 
rur spustowych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany można 
przystąpić do wykonania warstwy zbrojącej lub wyrównującej. Należy przed tym wykonać 
tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
b./ Sposób przygotowania zapraw klejących. 
Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością 
wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej 
do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić 
przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. 
Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować  jedynie wodę pitną. 
Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, według 
szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 
c./ Wykonanie warstwy wyrównującej ze styropianu. 
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Warstwa styropianu grub. 5 cm, przyjęta dla wyrównania ścian powinna być ciągła  
na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych   
w  wytycznych  montażu producenta systemu „ociepleń”. 
Na czas przerwania robót należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią część 
styropianu. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykami dociskowymi. 
Zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, 
przy czym należy przestrzegać poniższych zasad: 
-   rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 
-   rozstaw kotew w pionie max 50cm; 
Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania 
spoin – mijankowo. 
Podłoże, na którym będzie mocowany styropian musi być uprzednio oczyszczone z czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się  odpowiednią 
nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu.  
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu renowacyjnego zaleca się 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji  
od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
d./ Wykonanie warstwy zbrojącej. 
Warstwa zbrojąca na powierzchni ścian wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź,  
w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona, atestowana siatka zbrojąca  
z włókien szklanych. Prace należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób 
identyczny jak do przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą  zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem 10cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami 
siatki bez otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem 
uprzednio rozwieszonej siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej  
niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 
termiczne. 
Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed 
czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie 
gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach 
nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 
Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio  
po nich. 
Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość  
w jednym etapie wykonawczym. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki  
o wymiarach 20x35cm. 
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej ocieplanych 
ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku  
są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości 
ścian parterowych. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą 
w pionie. 
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Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów 
okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu 
przekątnych tych otworów. 
e./ Połączenie  warstwy  zbrojącej z pozostałymi elementami budynku. 
Miejsca połączeń warstwy zbrojonej ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi  
i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi  
(np.: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń  
i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy 
różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys  
i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu. 
f./ Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej. 
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego. 
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej 
związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać  
do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach 
optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku akrylowego. 
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża  
oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje 
przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana 
powierzchnie przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń  
z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. 
Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać  
przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką,  
lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. 
 
5.3. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  ŚCIAN 
 
a./ Sposób przygotowania wyprawy tynkarskiej. 
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/ 
wiertarką wolnoobrotową (wyposażona w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji.  
Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia 
masy. 
b./ Technologia ręcznego wykonania wyprawy tynkarskiej. 
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej 
usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał można ponownie 
wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnie warstwy.  
Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), 
aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy 
wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 
W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo 
równe i staranne przygotowanie podłoża. 
Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero  
po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 
Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie  
w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza.  
Za niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. 
Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie 
tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury 
tynku.  
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Aplikacja oraz wiązanie tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą 
doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 
Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia  
przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej + 5°C. 
Podczas realizacji robót, a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie 
rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących 
czynników zewnętrznych. 
 
5.4. Roboty murarskie i murowe (podmurowania; zamurowania otworów, itp.) 
5.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność 
z ofertą, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora. 
5.4.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– 00, pkt. 2. 
Przy ostatecznie przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych 
materiałów wymagać parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty 
technicznej lub dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację 
techniczną zastosowanych materiałów. 
UWAGA: 
Wszystkie materiały wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze 
robót mogą zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
Materiały Obejmują wszystkie elementy niezbędne do wykonania drobnych robót murarskich, 
tj. zaprawy, cegła kl. 150  lub  betonity. 
 
5.4.2.1. Przygotowanie zapraw. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie  
po jej przygotowaniu. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
5.4.3.  Wykonanie robót  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 
Cegły i pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem  
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
5.4.4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  
lub utratą stateczności. 
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5.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie gzymsów i parapetów zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6mm. Kolor blachy zgodny z kolorystyką elewacji.  
Obróbki 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 w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
Obróbki gzymsów i parapetów  zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej 
powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  

w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 50 mm; złącza powinny być szczelne  
 na całej długości, 
c) mocowane  kołkami rozporowymi  o rozstawie  nie większym niż  15 cm, 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości  podano w ST-00, pkt. 6. 
Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych 
producenta. 
Sprawdzaniu podlega m.in.: 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. Sprawdza się przez porównanie  
 wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej  
 zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
- Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku  
 budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  
 technicznej. 
- Wygląd zewnętrzny wykonania: ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak  
 dziury, pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzn, brak wymaganej płaszczyzny  
 wypełnienia zaprawą klejową itp. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót  podano w ST-00, pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 
Obmiar robót polega na: 
-  
-  określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanego wyrównania styropianem – m2, 
-  określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynków na warstwie zbrojącej – m2, 
-  określeniu rzeczywistej ilości wykonanych robót murarskich – m2, m3, 
-  określeniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obróbek blacharskich   – m2, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót  podano w ST-00, pkt. 8. 
Odbiory poszczególnych części robot dzielą się na: odbiory częściowe tzw. odbiory zanikowe  
i odbiór  końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robot, do których później dostęp 
jest utrudniony lub niemożliwy. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane  
w dzienniku budowy lub protokole.  
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robot. 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu.. 
Przy ociepleniu elewacji elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór  
międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań dla podłoży należy porównać  
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 
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Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
i zezwolić na przystąpienie do kolejnych robot. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno  
być odebrane.  
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania 
podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
−  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 
−  specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
 protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać  
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, 
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania robot w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robot  
 może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości  
 wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany  

jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po użytkowaniu  
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,  
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do  ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano w ST-00, pkt. 9. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badan i pomiarów. 
Podstawą płatności za wykonanie roboty będzie kwota wynikająca z obmiarów robót  
w pozycjach ujętych w kosztorysie powykonawczym i sporządzenie protokołu odbioru tych 
robót. Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Właściwości cieplne okien drzwi żaluzji – obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. PN-68/B-10020 Roboty 
murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – tekst jednolity, Dz.U.  z 2002r. Nr 75 
poz. 690. 
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SST-03  
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów (CPV 45421100-5) 

 
1.     WSTĘP 
 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i stalowej na stolarkę 
PCV i ślusarkę aluminiową. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i ślusarkę 
aluminiową: 
- wykonanie własnych pomiarów stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawcę, 
- wykucie stolarki drewnianej lub stalowej, 
- przygotowanie otworu, 
- obsadzenie stolarki PCV, 
- obsadzenie parapetów wewnętrznych, 
- obsadzenie ślusarki aluminiowej.    
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00, pkt.  5. 
 
2.     MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00,  
pkt 2. 
Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-
rozwierane, drzwi balkonowe rozwierane, z okuciami obwiedniowymi, kolor biały, szklone 
jednokomorową szybą zespoloną, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K.  
Ślusarka aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo w kolorze zgodnym z kolorystyką 
elewacji, szklona szkłem bezpiecznym P1. 
Wszystkie materiały zużyte przy robotach związanych z wymianą stolarki okiennej mają 
posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie  
(m.in. certyfikat, atest higieniczny wyrobu, atest p. poż.) 
Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów 
dopuszczających.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywane  
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny  
i elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt. 4. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna 
należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone  
przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.  
 



 
 

 

Strona 27 z 52 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt. 5. 
Przed przystąpieniem  do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić  
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. 
Okna i ślusarka nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą 
stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. 
Okna i ślusarkę zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach 
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna i ślusarkę  należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską  
i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża 
stolarkę i ślusarkę  na uszkodzenia. 
Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może 
być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
5.2. Demontaż stolarki 
Do demontażu starych okien  może być użyty dowolny sprzęt. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.3 Montaż okien i ślusarki. 
Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa 
producent stolarki, zwykle co 40 cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów 
zaryglować ramę w narożach , tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż 
profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulacje 
narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy  
w otworze okiennym tzn. wyrównać poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając 
jednocześnie aby czoło ramy zdystansować od węgarka o około 0,5cm.  
Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe fi 6 lub fi 8 
i przy pomocy wkrętów przymocować kotwy do muru.  
Szczelinę między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą 
najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy wykonać  
przy pomocy wełny mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur. 
Jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną i murem  
(w stosunku do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można  
te przestrzenie "zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru  
a dopiero pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową.  
Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia 
pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby 
można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy,  
a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną. 
Należy zwrócić uwagę czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej 
pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet.  
 
5.5. Montaż parapetów 
Parapety wewnętrzne podlegają wymianie na parapety PCV białe. Parapety zewnętrzne należy 
zamontować w ten sposób, aby „zachodziły” pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje 
pewność prawidłowego ich zamontowania. 
Jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest na „styk” z ramą okienną, 
należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy 
pozostawały ponad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów spływowych. 
Między parapetem wewnętrznym a oknem zamontować  listwę maskującą z PCV. 
5.6. Prace wykończeniowe. 
Wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem. 
Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się silikonem białym zaś od strony 
zewnętrznej transparentnym (bezbarwnym). 
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Dodatkowo uzupełnić złącza tynku z ościeżami masą akrylową. 
Wykończenie otworów tynkiem. 
Wykonać tynki wewnętrzne zwykłe kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem naroży i krawędzi 
ościeży. Tynki zewnętrzne silikonowe lub akrylowe na warstwie zbrojonej. 
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą emulsyjną. 
Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 
zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. 
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z  PCV środkami ścierającymi i żrącymi.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt. 6. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów 
materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robót. 
Odchylenia elementów stolarki nie powinny być większe niż: 

 dla pionowych części elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm na długości 1 m 
elementu , jednak nie więcej niż + 3 mm na całej długości boku 

 dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m długości boku 
elementu, jednak nie więcej niż + 5 mm na całej długości boku 

Szczelina między elementami a otworem, w którym okno jest osadzone, nie powinna być 
większa niż 1,75 cm dla stolarki PCV. 
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie 
mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. 
Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku 
nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli  
montaż okna został wykonany prawidłowo  skrzydła powinny "lekko" się otwierać i zamykać. 
 
6.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie wymagane badania  dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać  
za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy 
całość robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia  

ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00,  pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 obsadzenia stolarki, 
- mb  parapetów wewnętrznych, 
- mb tynków i malowania ościeży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt. 8. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 
- wymiarów otworów, 
- prostopadłości i równości ościeży,   
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 
- wilgotność murów 
8.3. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
- osadzenia ościeżnic, 
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- jakości osadzenia skrzydeł okiennych, 
- szczelności okien, 
- stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym, 
- jakości powierzchni zewnętrznej, 
- ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt. 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego  
w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na wykonanie danej roboty. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.), 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

ubytków i transportu na teren budowy, 
-  obsadzenie stolarki, 
- roboty wykończeniowe (obsadzenie parapetów, tynki ościeży, malowanie ościeży  
 wewnętrznych. 
 
10.  NORMY I PRZEPISY POWIĄZANE 
Instrukcja montażu producenta  stolarki 
Atesty zgodności 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie. 
PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien. 
Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN/B 02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania. 
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SST-04  
 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8) 

 
1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich jakie będą realizowane podczas remontu klatki schodowej  
(Potockiego 9), malowaniu balustrad i innych drobnych elementów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
-    wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
-    zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 
-    obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia obiektów budowlanych oraz 
powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00,  pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie — surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia  
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona  
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych  
(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom  
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST-00, pkt 5. 
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1.6.   Dokumentacja robót malarskich 
1.6.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
1.6.2. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
1.6.3. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
1.6.3. protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00, pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
-    oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-
zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
-   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obo-
wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
-    termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.  Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni 
wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2.  Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania 
powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
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- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  
 odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom 
aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny  
 odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus dena-
turowany, inne  
 rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta  
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4.  Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu*'. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt. 3. 
3.2.   Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
-  drabiny i rusztowania. 
 
4.    TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt 4. 
4.2.  Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00, pkt. 5. 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.2.1.  Tynki zwykłe 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
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wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.2.2.  Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.2.3.  Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe  
o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej 
farby  
i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką,  
na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.2.4.  Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu  
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
5.2.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.2.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
-  w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża  
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie  
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza  
nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka  
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.3.2.  Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w 
pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
•     informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
•     sposób przygotowania farby do malowania, 
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•  sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
 malarskie), 
•     krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 
•     czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
•     zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
•     zalecenia w zakresie bhp. 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.4.1.  Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych 
powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho  
i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne,  bez smug,  plam, zgodne  ze  wzorcem  producenta i 
dokumentacją  
       projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.4.2.  Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy  jednowarstwowej   powłoce  malarskiej   dopuszczalne   są  nieznaczne   miejscowe 
prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
5.4.3.  Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno 
organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków 
       modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20cm , 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych  
 barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
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5.4.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodoroz-
cieńczalnych 
i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
      projektową, 
b)   nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c)   dobrze przylegać do podłoża, 
d)   mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e)   mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00, pkt.6. 
6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów,  
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w na-
stępujących terminach: 
•     dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
•     dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, do-
kładność wykonania zgodnie z normą PN-687B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość po-
wierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw  
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy  
i uzupełnienia, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 
• elementów metalowych — czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
pkt. 2.2.2.-2.2.4. 
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną  
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a)   w przypadku farb ciekłych: 
•     skoagulowane spoiwo, 
•     nieroztarte pigmenty, 
•     grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
•     kożuch, 
•     ślady pleśni, 
•     trwały, nie dający się wymieszać osąd, 
•     nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
•     obce wtrącenia, 
•     zapach gnilny, 
b)   w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
•     zbrylenie, 
•     obce wtrącenia, 
•     zapach gnilny. 
6.3.   Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.4.   Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  
w dokumentacji powykonawczej, 
-    jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-    prawidłowości przygotowania podłoży, 
-    jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych  
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
•     sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
•     sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
•     sprawdzenie odporności na wycieranie, 
•     sprawdzenie przyczepności powłoki, 
•     sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle roz-
proszonym  
z odległości około 0,5 m, 
b)   sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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c)   sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać  
za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d)   sprawdzenie przyczepności powłoki: 
•  na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nic 
wypadnie, 
•    na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e)  sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0,0 pkt. 7. 
7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych 
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu. 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie 
rur  
o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni  
w rozwinięciu. 
 
8.    ODBIÓR ROBOT 
8.1.   Ogólne  zasady odbioru  robót podano w ST-00,  pkt. 8. 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu  
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi  
w pkt. 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3.   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach  
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów 
i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki  
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić  
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    ocenę wyników badań, 
-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu  
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny  
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00, pkt. 9. 
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie 
    robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
-   zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
-   przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
-   przygotowanie podłoży, 
-   próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają  
    zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
-   wykonanie prac malarskich, 
-   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  
     zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
-    likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych  
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 
na wysokości powyżej 5m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102   - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 -   Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998   - Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane,  
styrenowe, 
PN-C-81801:1997 -  Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 -  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 -  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 -  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 -  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 -  Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe.  
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
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SST-05 
NAPRAWA DACHÓW (CPV 45261910-6) 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej (Potockiego 9). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych  
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej, a zakresem swym obejmuje 
wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Przyjęto  pokrycie dachu w systemie jednokrotnego krycia papą termozgrzewalną 
nawierzchniową w kolorze czerwonym. 
Dane techniczne papy termozgrzewalnej nawierzchniowej: 
papa zgrzewalna na osnowie włókniny poliestrowej,  modyfikowana SBS grubość – 4,7 mm,  
posypka - łupek mineralny, wytrzymałość na rozerwanie - podłużne min. 800 N, zachowanie 
elastyczności -250C /+ 1000C 
Dopuszcza się stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadających wymagane certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora. 
 
3. SPRZET 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- noże dekarskie, 
- szczotki dekarskie, 
- szczotki z miękkim włosiem na długim trzonku, 
- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych 
Temperatura powietrza w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10 oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 
24 godziny w temperaturze 20 oC. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być równe, a lokalne nierówności nie powinny przekraczać ±3 mm, przy czym 
krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre. Wszelkie krawędzie występujące na izolowanej 
powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5 cm. 
Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na podłożu nie ma zanieczyszczeń. 
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Oczyszczona powierzchnie podłoża należy zagruntować asfaltowa emulsja gruntująca. 
5.3. Sposób układania papy termozgrzewalnej 
Papę należy rozwinąć z rolki, przyciąć na wymiar i luźno zrolować. Upłynnienia warstw bitumu 
należy dokonać za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podłoża.  
Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości 
rolki papy, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z 
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem 
lepszego dociskania świeżo zgrzanej izolacji. 
Materiał izolacyjny przykleja się do podłoża wyłącznie przez nadtopienie palnikami gazowymi 
spodniej strony materiału. 
Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych posuwając się w gorę. 
Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny o szerokości min.7 cm 
i podłużny o szerokości min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku 
i usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć posypkę ze 
spodniego arkusza i zwracać szczególna uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym 
miejscu izolowanej powierzchni nie mogą występować więcej niż dwa  
5.4. Podgrzewanie izolacji. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 
szczelne połączenie. Wytopiona masą bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza 
na odległość ca 1÷2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno układać na 
mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 20% więcej izolacji niż 
istniejąca powierzchnia. 
5.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm 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. 
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych ni_ 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują : 
-  Inspektor, 
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-  Wykonawca. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi  
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich 
jakość  
w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.2. Badania materiałów hydroizolacyjnych 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych  
z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Należy sprawdzić następujące właściwości materiałów : 
- gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
- grubość materiału, 
- wytrzymałość na zerwanie, badana na pasku szerokości 5 cm, 
- wydłużenie przy zerwaniu, 
- wytrzymałość na rozerwanie badana na próbkach trapezowych z rozcięciem, 
- nasiąkliwość, 
- przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem 
- odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
- temperatura mięknienia, 
6.3. Odbiory częściowe 
Odbiorom częściowym podlegają następujące prace : 
- przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
- zagruntowanie podłoża asfaltowa emulsją gruntującą, 
- wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, 
- dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy,  
- dokładność wklejenia kominków wentylacyjnych oraz obróbek wokół kominów.  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
6.4. BHP i ochrona środowiska 
Podczas prac hydroizolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek 
wystąpienia pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący 
bezpośrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiałów samoprzylepnych powinni być 
wyposażeni w odzież ochronną  
i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez 
żadnych okuć. Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy palec zwilżyć wodą. Arkusze 
materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet zwilżonym wodą. 
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 
- środki przeciw-oparzeniowe, 
- środki do zmywania asfaltu, 
- krem natłuszczający do rak, 
W pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, 
posiadające atesty. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00  pkt 7. 
7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 
- dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę 
- ułożenie właściwej izolacji 
- wklejenie kominków wentylacyjnych 
- zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót 
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
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SST -06 
KŁADZENIE  PŁYTEK (CPV-45431000-7) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych z płytek ceramicznych na balkonach (Potockiego 
5). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót posadzkowych  
z płytek terakoty. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione  
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu pokrycie 
posadzek podestów balkonów płytkami terakota, mrozoodpornymi, 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu gotowych fabrycznie mieszanek 
klejowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz  
za ich zgodność ze Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST-00, pkt. 2. 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych z płytek ceramicznych powinny 
mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  
 polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2.  Zaprawy klejące i zaprawy do spoinowania 
Zaprawy klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002  
lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
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- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta  
lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów  
i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt. 3. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm  

do rozprowadzania zapraw  klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

zapraw      
klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- krzyżyki dystansowe. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00, pkt. 4. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie.  
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie  
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót podano w ST-00, pkt. 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie związane z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  
 naprawczymi. 

5.2.2. Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie związania podłoży. 
5.2.3. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych  

niż +5° C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
5.2.4. Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed   
         nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Wykonanie wykładzin 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny. 
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Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa,  
a na zginanie minimum 3MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu  
od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej  
o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać,  spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio  
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje  
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.  
5.3.2. Wykonanie wykładzin. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór  zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu  
lub od wyznaczonej linii. 
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja zaprawy klejącej sprawiają,  
że zaprawa nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić  
w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa zaprawy klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnię przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się  krzyżyki dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00, pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, zaprawy klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach  
i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach  
i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty  
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych  
przed  przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy  
 sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości  

2mm przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą  
a badaną powierzchnię  należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
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- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością  
do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;  
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji  
 robót lub grubość określona na podstawie zużycia zaprawy klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt. 8. 
7.2. Obmiar robót 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie obmiaru, przyjmując w świetle 
ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2. 
Powierzchnie oblicza się wg stanu  rzeczywistego wykonanych  wykładzin. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00, pkt. 9. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoża  musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym  
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów  
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe  
pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00, pkt. 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe będzie 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe obejmują: 
- roboty przygotowawcze 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi  

z technologii robót z kosztami zakupu, 
- roboty wykończeniowe 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie 
elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone  
w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN ISO 
10545- 13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania 
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 
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SST-07 

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6) 
 
1.     WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wywozu gruzu powstałego na placu budowy z wykuć, przekuć, itp. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje: 
- załadunek gruzu, 
- wywóz gruzu na odległość określoną w przedmiarze robót przez Zamawiającego, 
- składowanie i utylizację gruzu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność SST i poleceniami Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt. 5. 
 
2.  MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywane  
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt ręczny, 
mechaniczny, samochód samowyładowczy. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt. 4. 
Powstały gruz może być przewożony środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Środki transportu użyte do przewozu gruzu nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg 
dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia 
powstałe z winy Wykonawcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt. 5. 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i oczyszczenia  
go z wszelkich odpadów i gruzu powstałych w trakcie realizacji robót. 
Wszystkie materiały z rozbiórki, odbić tynków, przekuć, itp. należy na bieżąco segregować, 
składować w kontenerach, a następnie sukcesywnie wywozić na wysypisko w miejsce  
ich utylizacji. Uzyskany złom z rozbiórki obróbek blacharskich, rur stalowych, itp., należy 
systematycznie wywozić do skupu złomu.  
Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa 
pracy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami 
specyfikacji technicznej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt. 6. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej Specyfikacji i  wskazaniami Inspektora.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót.   
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7. 
7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru: 
- jednostką obmiarową wywozy gruzu jest m3, 
- jednostką obmiarową utylizacji gruzu jest m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt. 8. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy. 
Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć karty przekazania odpadu  
na składowisko. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt. 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego  
w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na wykonanie danej roboty. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- załadunek i wywóz gruzu 
-  opłatę za utylizację gruzu, 
 
10. PRZEPISY POWIĄZANE 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
- obowiązujące przepisy w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane – (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 
 


