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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych remontu elewacji i dachu, rozbiórki ściany
w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 1-3 w Ząbkowicach Śl.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych przy realizacji przedmiotu
w punkcie 1.1

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producentów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót.
1.5.1. 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 baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy”.
1.5.3. 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, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera 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
instalacji.
1.5.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
1.5.6. 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.
1.5.7. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji.
2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Na tydzień przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do
zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia



zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inżynier jest
uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są używane.
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy
Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.
2.5. 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 Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera.
3. SPRZĘT WYKONAWCY
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, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Tam gdzie przedmiar robót i ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu 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 Inżyniera, 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 dokumentacją projektową.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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 rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera 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.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 System Zapewnienia Jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
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, Inżynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający,
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż przed odbiorem danych robót związanych z ustaleniem jakości ich wykonania.
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier 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. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z 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 Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. 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.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inżyniera.



Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót.
6.8.2. 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.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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 Inżyniera,
f) korespondencję na budowie.
6.8.5. 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 Inżyniera 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 Inżyniera 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 ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 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 Inżyniera.
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 m3 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 Inżyniera. 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. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych w przypadku ich
pojawienia się - zgodne z ST i PB,
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB
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.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne przepisy
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w
Kosztorysie ofertowym.



Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota
podana przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym.
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 kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi
dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. Zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( z póżń. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (z póżn. Zm )
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej ( z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z póżn. zm. )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( z póżn. zm. )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych
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.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów
deklarownia wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1

1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawce projektu
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
a) Wydzielenie obszaru prowadzenia prac remontowych – w razie konieczności etapowanie
prac na poszczególnych kondygnacjach
b) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych
c) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry
d) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych
e) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych
elementów obiektu

1.2 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:
a) Wydzielić obszar prowadzenia prac remontowych,
b) przystosować istniejące pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na
cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub
obiektów technologicznych związanych z budowa oraz przygotować miejsce do składowania
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy ni jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, pomieszczenie do gotowania napojów,
umywalnie i ustępy,
d) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,
e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,
f) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejąca siec dróg stałych . Należy utrzymywać je w
czystości i nie uniemożliwiać transportu nie związanego z przebiegiem budowy. Przed
rozpoczęciem budowy wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizje lokalna istniejących
dróg, w celu określenia środków transportu możliwych do użycia podczas budowy. Konieczne
będzie wydzielenie części chodnika.



SST 2 ELEWACJE
I. Wykonanie tynków renowacyjnych.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w technologii firmy Remmers zgodnie z
wytycznymi WTA. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów innych firm, których jakość nie
odbiega od jakości produktów firmy Remmers.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest
wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w technologii Remmers. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną,
wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole. Mogą być nanoszone ręcznie lub maszynowo. Tynki
te zalecane są do wykonania robót renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach,
szczególnie w obiektach zabytkowych.
Obecność zbyt dużej ilości wody powoduje zimą szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe
sole, które krystalizując rozsadzają strukturę cegieł, kamieni naturalnych i zapraw w murze, poza
tym woda stanowi niezbędny warunek rozwoju glonów, mchów i grzybów.
Główne przyczyny zawilgocenia murów w starych budynkach to:
- Wilgoć gruntowa wnikająca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dołu przez
nieszczelną izolację poziomą. 
- Podciąganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii
muru, wbrew sile ciężkości. Z wodą przenoszone są sole i inne szkodliwe substancje.
- Wilgoć higroskopijna. Niektóre sole wiążą wilgoć znajdującą się w powietrzu. W przypadku
wysokiej zawartości soli higroskopijnych, mur może ulegać zawilgoceniu nawet po wykonaniu
hydroizolacji poziomych i pionowych.
- Wilgoć kondensacyjna. Para wodna znajdująca się w powietrzu może się skraplać zarówno na
uszczelnionych ścianach jak i na ściankach kapilar materiału budowlanego (wewnątrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiają się wykwity solne, przebarwienia i złuszczenia
powłok malarskich, destrukcja tynków. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych
powoduje przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umożliwia wysychanie
murów. Z wysychaniem murów wiąże się niestety wynoszenie soli znajdujących się w murze na
powierzchnię. Sole krystalizując mogą zniszczyć tradycyjne tynki i powłoki ochronne.
Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podłożach należy stosować materiały,
które są odporne na sole, mogą magazynować krystalizujące sole w swojej strukturze oraz
umożliwiają szybkie wysychanie podłoża. Wymagania takie spełniają tynki o właściwościach
zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespół Roboczy d/s Zachowania
Budowli i Ochrony Zabytków).

WŁAŚCIWOŚCI TYNKU PODKŁADOWEGO WG WTA

ZAPRAWA ŚWIEŻO ZAROBIONA



KONSYSTENCJA (rozpływ po 30 s) 17,0 ± 0,5 cm
ZAWARTOŚĆ PORÓW POWIETRZNYCH powyżej 20% obj.
ZAPRAWA STWARDNIAŁA
opór dyfuzji pary wodnej µ poniżej 18
wytrzymałość na ściskanie βd większa niż tynku renowacyjnego 
kapilarne podciąganie wody W24 powyżej 1,0 kg/m2

głębokość wnikania wody  h powyżej 5 mm
porowatość powyżej 45% obj.

WŁAŚCIWOŚCI TYNKU RENOWACYJNEGO WG WTA

ZAPRAWA ŚWIEŻO ZAROBIONA
KONSYSTENCJA (rozpływ po 30 s) 17,0 ± 0,5 cm
gęstość objętościowa brak wymagań
ZAWARTOŚĆ PORÓW POWIETRZNYCH powyżej 25% obj.
zdolność zatrzymywania wody powyżej 85%
urabialność (rozpływ po 15 min) najwyżej o 3 cm mniejszy niż rozpływ po 30 s
ZAPRAWA STWARDNIAŁA
gęstość objętościowa poniżej 1,4 kg/dm3

opór dyfuzji pary wodnej µ poniżej 12
wytrzymałość na zginanie βbz           -
wytrzymałość na ściskanie βd 1,5 - 5 MPa
stosunek wytrzymałości  βd / βbz poniżej 3
kapilarne podciąganie wody W24 powyżej 0,3 kg/m2

głębokość wnikania wody  h poniżej 5 mm
porowatość powyżej 40% obj.
odporność na sole odporny

Poza systemem tynków renowacyjnych należy zastosować preparaty blokujące szkodliwe sole oraz
farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiegać w następujący
sposób:
- skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi uszkodzeń
(wysoleń, plam)
- usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm,
- neutralizacja szkodliwych soli preparatem AIDA SALZSPERRE (chlorki, azotany) lub AIDA
SULFATEX FLÜSSIG (siarczany), 
- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy tynkarskiej
podkładowej REMMERS GRUNDPUTZ WTA, 
- obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTREL,
- wykonanie warstwy tynku podkładowego magazynującego sole REMMERS GRUNDPUTZ
WTA,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub
REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA, 
- szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą REMMERS FEINPUTZ, 
- gruntowanie ścian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND,
- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie FUNCOSIL LA.
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3.
"Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.



1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. AIDA SALZSPERRE
Wodorozcieńczalny środek impregnujący przeciw szkodliwym solom występującym w murze,
zwłaszcza przeciw azotanom i chlorkom.

Dane techniczne:
Odczyn pH: ok. 11,5
Gęstość: 1,1 g/cm3

Lepkość: ok. 11,0 sek. (kubek wypływowy 4 mm); ok. 48,0 sek. (kubek wypływowy 2 mm)
Kolor: czerwony
Nasiąkliwość: W ~ 0,2 kg/m2

Grubość dyfuzyjnie równoważnej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (wartość obliczeniowa dla
głębokości wnikania ok. 5 mm)
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym i
chronionym przed mrozem co najmniej 2 lata.
Preparat Aida Salzsperre posiada atest higieniczny PZH.

2.2. AIDA SULFATEX FLÜSSIG
Wodny roztwór związków baru nie zawierający chlorków i azotanów. Preparat Aida Sulfatex flüssig
przeprowadza łatwo rozpuszczalne siarczany w związki słabo rozpuszczalne.
Dane techniczne:
Gęstość: ok. 1,04 g/cm3

Odczyn pH: ok. 2,5
Lepkość (kubek wypływowy 2 mm): ok. 45 sek.

(kubek wypływowy 4 mm): ok. 15 sek.
Preparat Aida Sulfatex flüssig zawiera między innymi związki baru, które w reakcji ze
znajdującymi się w murze rozpuszczalnymi siarczanami tworzą nierozpuszczalny siarczan baru.
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach co najmniej 2 lata. 
Chronić przed mrozem
Preparat Aida Sulfatex flüssig posiada atest higieniczny PZH.

2.3. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych
później warstw tynku.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm



Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.
Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH.

2.4. REMMERS GRUNDPUTZ WTA
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania w
pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: szary
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: > 1 h
Temperatura stosowania: min. +5 °C
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 6 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2

Głębokość wnikania wody: > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 18
Porowatość: > 50% obj.
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: szary.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: szary
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2

Głębokość wnikania wody: < 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:



Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: star biel
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2

Głębokość wnikania wody: < 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.6. REMMERS FEINPUTZ 
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca się do
filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

Kolor: stara biel
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypełniacze i domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2·h0,5

Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): sd ≤ 0,5 m 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach min. 12 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.

2.7. FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i
hydrofobizujących.
Dane techniczne
Gęstość: ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny
Wygląd: mlecznobiały płyn
Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: 
pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l
Trwałość podczas składowania:
W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy składowaniu w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy. Pojemniki należy chronić przed
temperaturami powyżej +30°C. 
Napoczęte pojemniki muszą być jak najszybciej wykorzystane.
Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.



2.8. FUNCOSIL LA
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.

Dane techniczne w momencie dostawy:
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanów
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia
Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem
Rozcieńczalnik: woda
Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne powłoki:
Przepuszczalność pary wodnej: sd  0,05 m
Zużycie materiału wynoszące 300 ml/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 µm
Współczynnik nasiąkliwości: w  0,1 kg/m2·h0,5

Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gładka
Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2

na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Skłonność do brudzenia się: niewielka
Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil i kolory specjalne
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesię-cy.
Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.

2.9. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki,

młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,

- do nakładania preparatów antysolnych - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka,
pędzel,

- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca
gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl,
Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarką,

- do nakładania preparatu gruntującego po powłoki malarskie - pędzel, szczotka, wałek lub
niskociśnieniowe urządzenie natryskowe,

- do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless).

4. Transport



Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone
przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe
zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy
chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.
Należy sprawdzać termin ważności produktu.
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1. Przygotowanie podłoża
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co
najmniej 80 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do
głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie
oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości
wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi.

5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie 
Zabiegi neutralizacji soli należy dopasować do rodzaju soli, których obecność stwierdzono w
murze. W zależności od rodzaju soli należy wybrać jeden z preparatów antysolnych albo
zastosować obydwa. Preparaty antysolne należy nakładać natryskowo (np. opryskiwaczem),
możliwe jest także nakładanie pędzlem lub szczotką. 
a) W przypadku stwierdzenia obecności siarczanów należy nanieść gotowy do użycia preparat Aida
Sulfatex flüssig, do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi zasolenia. Czas reakcji co najmniej
2 dni. 
Zużycie: 0,5 kg/m2 Aida Sulfatex flüssig
b) W przypadku stwierdzenia azotanów i chlorków należy zastosować gotowy do użycia preparat
Aida Salzsperre i "świeże na świeże" wykonywać następny etap prac.
Zużycie: 0,5 kg/m2 Aida Salzsperre

5.3 Wyrównanie podłoża
Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem Remmers Grundputz -WTA-. 
Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Remmers
Grundputz WTA i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce
przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów
tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika
ślimakowego. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w
warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę
kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i uzupełnia do przewidzianej
grubości tynku. Przy pracach renowacyjnych z późniejszym nakładaniem tynku renowacyjnego
Remmers Sanierputz oraz w przypadku warstw wyrównawczych wymaga się aby minimalna
grubość warstwy wynosiła 10 mm.
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na
powierzchnie wymagające wyrównania. Później na całą tynkowaną powierzchnię narzuca się



obrzutkę. W przypadku nakładania warstwy wyrównawczej na całą powierzchnię, po stężeniu tynku
należy nadać mu szorstkość grzebieniem do tynku lub pacą z nabitymi gwoździami. Przy takim
wykończeniu powierzchni nie wykonuje się obrzutki. 
Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy mm grubości
warstwy wyrównawczej.
Zużycie na każde 10 mm grubości: 9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -WTA-

5.4 Obrzutka
Na przygotowanym podłożu należy wykonać obrzutkę stosując materiał Remmers Spezial
Vorspritzmörtel. 
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału Remmers Spezial-
Vorspritzmörtel WTA i wymieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji
odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę Remmers Spezial-
Vorspritzmörtel cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać ok. 50% powierzchni.
Zużycie: ok. 3 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmörtel.

5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Układ warstw systemu tynku renowacyjnego należy dostosować do stwierdzonego stopnia
zasolenia podłoża. Stopnie zasolenia określane są następująco:

niskie średnie wysokie
chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %
azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %
siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek z
soli.

W zależności od stopnia zasolenia stosowane są następujące układy warstw tynku renowacyjnego:

stopień zasolenia podłoża warstwa tynku magazynującego
sole Remmers Grundputz WTA

warstwa tynku renowacyjnego
nawierzchniowego Remmers
Sanierputz Spezial WTA lub
Remmers Sanierputz -stara biel-
WTA

niski – min. 2 cm
średni do wysokiego min. 1 cm min. 1,5 cm

W przypadku stwierdzenia średniego lub wysokiego stopnia zasolenia podłoża, jako tynk
magazynujący sole nanieść tynk Remmers Grundputz -WTA- w warstwie o grubości co najmniej 10
mm.
Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Remmers
Grundputz WTA i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce
przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów
tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika
ślimakowego. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Zaprawę nakłada się ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwie o grubości min. 10
mm. Po stężeniu tynku należy nadać mu szorstkość grzebieniem do tynku lub pacą z nabitymi
gwoździami. Przed przystąpieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy magazynującej sole



należy odczekać co najmniej 7 dni.
Zużycie na każde 10 mm grubości:
9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -WTA-

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary)
lub
Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o wymaganej grubości (co
najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 15 mm w
przypadku stwierdzenia średniego lub wysokiego stopnia zasolenia).
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Remmers Sanierputz
Spezial WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymieszać za pomocą
mieszarki/ mieszadła śrubowego przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej
konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody
w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. 
Tynk renowacyjny nanosi się w warstwie o grubości co najmniej 15 mm. 
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą
łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją
ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się
ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej,
drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku
kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk drobnoziarnisty Remmers
Feinputz.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy
tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską.

5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku
Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej
faktury.
Wlać najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę i wsypać 25 kg Remmers Feinputz.
Intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła (np. mieszarki przeciwbieżnej) przez ok. 3
minuty, aż do uzyskania właściwej jednorodnej konsystencji.
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zależnie od temperatury. 
Podłoże musi być wystarczająco mocne i czyste. Przed nakładaniem materiału Remmers Feinputz
należy je zmoczyć wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. W momencie nakładania
podłoże powinno być matowo wilgotne.
Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty ząbkowanej
lub pacy stalowej i wygładza. Grubość pojedynczej warstwy tynku może wynosić 2 - 5 mm. 
Po 30 - 60 minutach zaprawę Remmers Feinputz można filcować. Pracować świeże na świeże -
unikając pozostawiania śladów łączenia.
Zużycie: 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości

5.7 Wykonanie powłoki malarskiej
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie
farbę silikonową Funcosil LA po wcześniejszym zagruntowaniu środkiem Funcosil Hydro-
Tiefengrund. Obydwa materiały są gotowe do użycia.
Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym
wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby powierzchnie
osłaniać plandekami.



FUNCOSIL Hydro-Tiefengrund (preparat gruntujący)
Nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego
urządzenia natryskowego.
Zużycie: ok. 0,2 l/m2 zależnie od chłonności podłoża.

FUNCOSIL LA (farba silikonowa)
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach
roboczych.
Zużycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat antysolny Aida Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach
kwasu krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego
należy:
- chronić przed dziećmi
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić okulary lub ochronę twarzy

Stosowane materiały mineralne należące do systemu tynków renowacyjnych zawierają cement,
który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- nie wdychać pyłu
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić odpowiednie rękawice ochronne

6. Kontrola jakości robót
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze
sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego

System tynków renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunków
technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych
pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej
temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
- Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych
prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.
- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie



jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne
badania.
- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.

Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakość zastosowanych wyrobów,
- prawidłowość przygotowania podłoża,
- przyczepność tynków do podłoża,
- grubości warstw tynku zgodnie z tabelą w punkcie 5.5,
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza
się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże
oczyścić.

8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.

Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być



zgodne z dokumentacją projektową.
Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany.
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być
większe niż 3 mm na 1 mb.

Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych
odchyłek.

Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawy płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków według ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie

próbek zapraw do murów
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej

zaprawy (za pomocą penetrometru)
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza

w świeżej zaprawie
PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej

stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-11:2001Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-EN 1015-18:2001Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do
tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

II. TYNKI ZWYKŁE

2. WSTEP
2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zwykłych zewnętrznych.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

2.3. Zakres robót
- Skucie wszystkich tynków gładkich
- Tynki zwykle, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawcza lub
kształtująca formę architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie,
do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
- Tynki zwykle ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".
- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

2.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.6. MATERIALY
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano ST
"Wymagania ogólne".
2.6.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.
2.6.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.
2.6.4. Piasek
2.6.5. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.6.6. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
2.6.7. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.6.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykle".
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.7. SPRZET
2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST "Wymagania ogólne".
2.7.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
2.8. TRANSPORT
2.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".
2.8.2. Transport materiałów
-Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
-Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
-Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

2.9. WYKONANIE ROBÓT
2.9.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2.9.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur".
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed



nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.
2.9.3. Przygotowanie podłoża
2.9.4. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 
2.10. Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.
2.10.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
2.10.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub
podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100.
2.10.3. Tynki zwykle kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposób standardowy.
2.10.4. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
2.10.5. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
2.10.5. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.
2.10.6. Wykonać powłokę malarską zgodnie z kolorystyką
2.11. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
2.11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2.11.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa
określone w niniejszej specyfikacji.
2.11.3. Badania w czasie robót
2.11.4. Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".
2.11.5. Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
2.12. Badania w czasie odbioru robót
2.12.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku.
- wyglądu powierzchni tynku.
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku.
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
- wykonać kontrolę powłoki malarskiej.  

2.13. OBMIAR ROBÓT
2.13.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2.13.2. Jednostka i zasady obmiarowania



Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrów i slupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
2.13.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.14. ODBIÓR ROBÓT
2.14.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2.14.2 .Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i umyć wodą.
2.14.3.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.
2.14.4. Odbiór tynków
2.14.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz katy dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa.
2.14.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej laty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
2.14.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
2.14.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
- ocenę wyników badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

2.15. PODSTAWA PLATNOSCI
2.15.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
2.15.2. Płaci się za wykonana i odebrana ilości m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej,
która obejmuję:
- przygotowanie stanowiska roboczego,



- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do
4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego.
2.15.3. PRZEPISYZWIAZANE
2.15.4. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

III. Gzymsy i profilowane obramienia okienne
Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru profil ciągnionych – gzymsów i obramień okiennych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Wykonanie odlewów odpowiednio zazbrojonych w tradycyjnej masie sztukatorskiej lub fabrycznej
masie ( są to fabrycznie sporządzone mieszanki sztukatorskie, po zarobieniu woda
gotowe do bezpośredniego użytku, złożone ze składników czysto mineralnych ).



Zabezpieczenie powierzchni odlewów przed czynnikami atmosferycznymi i wnikaniem brudu
środkiem hydrofobowym.
Montaż elementów na fasadzie z użyciem zabezpieczonych antykorozyjnie kotw oraz zaprawy
wapienno- cementowo- piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST.

2.2. MATERIAŁY
2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST  „Wymagania ogólne".
2.2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
2.2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować mona wodę odpowiadająca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych można stosować wodociagową wodę pitna.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.4. Piasek
a. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.
2.2.5. Tynk cienkowarstwowy 
właściwości – bazę spoiwa tworzą biały cement i wapno z dodatkiem kalcytów, tworzyw
sztucznych oraz włókien zbrojeniowych
Uziarnienie 0-1,3 mm
Ciężar nasypowy 1,35 g/cm³
Wodochłonność w<0,5kg/m² x h 0,5
Wytrzymałość na ściskanie > 2,5N/mm2
Wartość pH (1000g/l wody) ok.12
Współczynnik oporu dyfuzyjnego = 8,5
2.2.6. Tynk cienkowarstwowy 
Tynk na bazie cementowo-wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilości substancji organicznych i
włókien zbrojeniowych.
Uziarnienie 0-0,6 mm
Ciężar nasypowy 1,2 g/cm³
Wodochłonność w<0,5kg/m² x h 0,5
Wytrzymałość na ściskanie > 3,5N/mm2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego = 10



2.3. SPRZET
2.3.1. Ogólne: wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 
2.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca powinien dysponować m.in. następującym sprzętem:
- mieszarka do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.

2.4. TRANSPORT
2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
2.4.2. Transport materiałów
Transport zapraw powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. Zaprawy należy
przewozić w workach, a preparaty w oryginalnych pojemnikach.
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

2.5. WYKONANIE ROBÓT
2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST
2.5.2. - Zdrowe, nie zagrzybione części gzymsów oczyścić poprzez piaskowanie piaskiem
szklarskim a następnie uzupełnić zaprawa sztukatorska.
- Zniszczone i zainfekowane fragmenty gzymsów – odtworzyć:
- Rdzeń - z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej
- Wykończenie – zaprawa sztukatorska drobnoziarnista– zaprawa do wykańczania i wygładzania
profili ciągnionych.
- Pomalować farbami krzemianowymi wg kolorystyki
2.5.3. Zaprawa sztukatorska gruboziarnista
Prace wstępne
Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne elementy starych powłok usunąć mechanicznie lub
strumieniem wody pod ciśnieniem.
Nanoszenie
Zużycie wody: ok. 240ml/kg, wymieszać mieszadłem śrubowym. Nakładając jedno- lub
wielowarstwowo, max. Grubość pojedynczej warstwy 10mm.
Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podłoża > +5C. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni
słonecznych lub na nagrzanych przez słonce powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania i
po nałożeniu chronić przed wiatrem i deszczem.
Czas schnięcia – 1dzien/ 1mm grubości tynku
Zużycie ok. ,1 kg/m2 na 1mm grubości tynku
Czyszczenie narzędzi – natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.
Wapno i cement reagują alkaicznie w połączeniu z woda. Powierzchnie, które nie są przeznaczone
do czyszczenia (np. szkło, ceramika, kamień naturalny, drewno), odpowiednio
chronić. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie
pic napojów.
2.5.4. Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
Prace wstępne
Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne elementy starych powłok usunąć mechanicznie lub
strumieniem wody pod ciśnieniem.
Nanoszenie
zużycie wody: ok. 270 – 290 ml/kg, wymieszać mieszadłem śrubowym lub tynkownica. Nakładać
warstwy o grubości do 8 mm.
Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podłoża > +5C. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni



słonecznych lub na nagrzanych przez słonce powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania i
po nałożeniu chronić przed wiatrem i deszczem.
Pielęgnacja – chronić przed zbyt szybkim schnięciem, w razie potrzeby zwilżyc woda. Po nadaniu
struktury w ciągu kolejnych dni utrzymywać wilgoć.
Czas schnięcia – 1dzien/ 1mm grubości tynku
zużycie ok. 1 kg/m2 na 1mm grubości tynku
Czyszczenie narzędzi – natychmiast po użyciu narzędzia czyścić woda
Wapno i cement reagują alkaicznie w połączeniu z woda. Powierzchnie, które nie są przeznaczone
do czyszczenia (np. szkło, ceramika, kamień naturalny, drewno), odpowiednio
chronić. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie
pic napojów.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
2.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapn, kruszywa określone w
niniejszej specyfikacji.
2.6.3. Badania w czasie robót
a. Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
b. Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
2.6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,
- mrozoodporności,
- przyczepności do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- kształtu profili
- wykończenie tynku na narożach, stykach.

2.7. OBMIAR ROBÓT
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.
2.7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych, ilość profili metrach bieżących.

2.8. ODBIÓR ROBÓT
2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST
2.8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć.
2.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku
należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
2.8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być
zgodne z dokumentacja projektowa.



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości
kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie mogą być większe ni 2 mm na 1 mb,
poziomego - nie mogą być większe ni 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej ni 6 mm w całej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów
soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni,
-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

2.9. PODSTAWA PŁATNOSCI
2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
2.9.2 Cena ryczałtowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
2.10.1. Normy:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości ST 

IV ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

4.1. Spis treści
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt



4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej .
4.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych.
4.1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej obejmujących :
- dostawa i montaż drzwi i okien drewnianych
- renowację istniejących okien drewnianych – tylko skrzydła zewnętrzne
4.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
przepisami.
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST. 

4.2. MATERIAŁY
4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST. 
4.2.2. Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy przechowywać w
magazynie zamkniętym o temperaturze +10÷+30C i wilgotności 40÷70%.

4.3. SPRZET
Ogólne: wymagania dotyczące sprzętu podane w ST. 

4.4. TRANSPORT
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
4.4.2. Transport materiałów
Do przewozu stolarki należy uywac pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych.

4.5. WYKONANIE ROBÓT
4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 
4.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni
węgarków do których ma przylegać ościeżnica.
Ocenić stan istniejącej stolarki i ew. zamówić brakujące elementy takie jak szklenie, brakujące
elementy dekoracyjne itp.
4.5.3. Wykonanie robót
Zasady montażu



Przy montażu futryn drzwi i drzwi, oraz okien – stosować zasady przedstawione w opisie montażu
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowej.
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki – w trakcie prac montażowych należy zachować
następujące zasady ich prowadzenia
- Sprawdzić dokładność wykonania otworów – szerokość otworu powinna być większa o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego
wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub
innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.
- ościeżnice ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby miedzy
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.
- Wstępnie zamocować ościeżnice w murze przy pomocy klinów. Ościeżnice należy klinować
w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia
kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.
- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy
miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych
nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej
1 m.
- ościeżnice mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu
ościeżnicy na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór
okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.
- Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażowa przestrzeni miedzy ościeżnicą a
murem – zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy
malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych – stosować
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem
pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianka montażowa szczelin pomiędzy
rama a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej ni +5°C.
- Po utwardzeniu się pianki montażowej i osunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawa.
- Uszczelnić elastyczna masa silikonowa miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu
od strony wewnętrznej i zewnętrznej
- Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę malarska z powierzchni
okna.
- stare okna należy oczyścić z powłok malarskich, uzupełnić brakujące elementy, następnie
malować jak pozostałe.
- wymienić obróbki parapetów na nowe z blachy tytanowo-cynkowej

4.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarka budowlana polega na:
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności
z zamówieniem tzn.:
- zgodność wymiarów
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana,
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość
i dobór ościeżnic,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych.
b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych:
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania
- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu,
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażowa przestrzeni pomiędzy ramiakiem



a ściana,
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych.

4.6.7. OBMIAR ROBÓT
4.6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
4.6.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą jest  sztuką.

4.6.8. ODBIÓR ROBÓT
4.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST i „Wymagania ogólne".

V. Zabezpieczenia przeciw ptakom

5.1. WSTEP
5.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montaż-
owych kolców stalowych montowanych na balkonach, gzymsach itp. oraz w otworach w ścianach,
zabezpieczając przed szkodliwym działaniem ptaków.

5.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami podanymi
w ST.

5.4. Kolce stalowe– Kolce wykonane ze stali nierdzewnej montowane na listwie poliwęglanowej.

5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Za jakość wykonania robót i zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera jest odpowiedzialny wykonawca.

5.6. MATERIAŁY

5.6.1 Wymagania ogólne
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
są:
- kolce stalowe,
- linki stalowe fi 1,5mm
- kółka stalowe
- śruby rzymskie
- kołki rozporowe
- klej silikonowy.
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inżyniera Zastosowane. 

5.6.2. SPRZET
Do wyboru wg uznania wykonawcy.

5.6.3. TRANSPORT
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania
przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nieotwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzegać



należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.
Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco:
Transport wewnętrzny:
-poziomy ręczny
- pionowy wyciągiem jednomasztowym o udźwigu do 0,5 t.
Transport zewnętrzny:
- samochód ciężarowy o ładowności do 5 t.

5.7. WYKONANIE ROBÓT
5.7.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do
prac montowych wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy
wykonywaniu zabezpieczeń przeciw ptakom.

5.7.2. Warunki przystąpienia do robót
- roboty należy wykonywać po wykonaniu wszystkich odbiorów ścian, tynków, podkładów
oraz wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po próbach ciśnieniowych),
- podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego,
brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów,
- temperatura nie powinna być nisza niż + 5°C,

5.7.3. Wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom- kolce.
Segment składa się z kolców o średnicy 1,3 mm i długości 11,5 cm wykonanych ze stali nie
rdzewnej przymocowanych w rozstawie co 1 cm do sztywnej listwy poliwęglanu.
Segmenty są w odcinkach po 33cm . Należy poszczególne segmenty mocować na osuszona i
odtłuszczona powierzchnie za pomocą kleju silikonowego( powierzchnie z kamienia, betonu,
cegły lub powierzchni ocynkowanych), tak aby poszczególne segmenty łączyły się w jedna całość

5.8. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

5.8.1. Zasady ogólne
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
Inżyniera.
Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i
zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie
aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:
- badania przed rozpoczęciem robót,
- badania w trakcie wykonywania robót,
- badania odbiorcze po wykonaniu robót.

5.8.2. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m wykonanego zabezpieczenia. Obmiar robót polega na określeniu
faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości
wbudowanych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umowa oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót
były uzgodnione z Inżynierem.

5.8.3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.



Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać
za zgodne z wymaganiami PW i ST.

5.8.4. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem
odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena ta obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i
ochrony środowiska,
- przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu i uporządkowanie
terenu budowy.

VI Wykonanie cokołu kamiennego z piaskowca

6.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montaż-
owych płyt piaskowcowych w strefie cokołu budynku. 

6.2. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami podanymi
w ST.

6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Za jakość wykonania robót i zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera jest odpowiedzialny wykonawca.

6.4. MATERIAŁY
6.4.1 Wymagania ogólne

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
są:
- płyty piaskowcowe – zgodne z dokumentacją projektową
- kotwy stalowe lub dyble – system mocowań dyblowych
- płaskowniki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- zaprawa cem. 
- inne materiały

6.5. SPRZET
Do wyboru wg uznania wykonawcy.

6.6. TRANSPORT
Według ST pkt. 4. 

6.7. WYKONANIE ROBÓT

6.7.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do
prac montowych wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.



Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac.

6.7.2. Warunki przystąpienia do robót
- roboty należy wykonywać po wykonaniu wszystkich odbiorów ścian, tynków, podkładów
- podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego,
brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów,
- temperatura nie powinna być nisza niż + 5°C.

6.7.3. Wykonanie okładziny z płyt kamiennych.
Wariant I – bezpośredni montaż na sucho
Zasada montażu polega na wywierceniu w podłożu otworu i osadzeniu w nim kotew na zaprawie
cementowej, na których zawiesza się płyty okładziny. Kotew można obciążyć dopiero po związaniu
zaprawy cementowej. 
Wariant II – montaż na dyble
Zastosowaniem łączników rozporowych – dyble zakotwione w płycie kamiennej z nagwintowaną
końcówką, umożliwiającą zamocowanie płyty do konstrukcji nośnej budynku lub elewacji.

6.8. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.8.1. Zasady ogólne
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
Inżyniera.
Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i
zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie
aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:
- badania przed rozpoczęciem robót,
- badania w trakcie wykonywania robót,
- badania odbiorcze po wykonaniu robót.

6.8.2. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej powierzchni. Obmiar robót polega na określeniu
faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umowa oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót
były uzgodnione z Inżynierem.

6.8.3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać
za zgodne z wymaganiami PW i ST.

6.8.4. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokołem
odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena ta obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i
ochrony środowiska,
- przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu i uporządkowanie
terenu budowy.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych związanych z remontem dachu budynku przy ul. Jana Pawła II
1-3 w Ząbkowicach Śląskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
a Wykonanie i montaż elementów konstrukcji dachowej przy wymianie lub uzupełnieniu elem.
b. Wykonanie i montaż deskowań pod pokrycie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi
i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
a , b stosuje się drewno klasy C27
według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.1.1 . Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa
tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
C27 C33
Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5
2.1.2 . Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C33 C27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2



Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
1/3
1/1
1/2
1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości
lub długości
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3 . Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4 . Tolerancje wymiarowe tarcicy
· odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
· odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
· odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
- dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
· dla łat o grubości powyżej 50 mm:
· w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż +3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i –2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1 . Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2 . Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002



Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4 . Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6 . Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.
- Środki do ochrony przed grzybami i owadami
- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1 . Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2 . Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed
działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do
dziennika budowy.
3. SPRZĘT
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.



5.2. Więźba dachowa
5.2.1 . Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną, w
przypadku odtwarzania wymienić na elementy o identycznych wymiarach.
5.2.2 . Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3 . Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4 . Dopuszcza się następujące odchyłki:
· w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
5.2.5 . Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1 . Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.2 . D opuszcza się następujące odchyłki:
· w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.
5.3.3 . Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m .
5.3.4 . Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5 . Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej
3 cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji a,b – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji c – powierzchnia wykonana w m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają odbiorowi. Roboty montażowe , impregnacyjne jak odbiór robót
zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.



SST4

ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO

       1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego działu specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót dekarsko – blacharskich pokrycia dachu papą termozgrzewalną, blachą powlekaną
na rąbek - mansardy wraz z rynnami, rurami spustowymi, obróbkami blacharskimi.

1.2.    Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty obejmują wszystkie prace umożliwiające wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, blachą dachową
- obróbki blacharskie 
- rynny i rury spustowe

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w SST są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

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

1.6. Materiały
1.6.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa
np wg Świadectwa ITB nr 974/93
1.6.2. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
1.6.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
1.6.4. Blacha tytanowo-cynkowa 0,6 mm
1.6.5. Blacha stalowa powlekana Balex Metal – na rąbek
1.6.6. Wkręty do paneli dachowych 

1.7.      Sprzęt i narzędzia       
Do wykonania pokrycia dachowego niezbędne są:
                   - palnik gazowy jednodyskowy z wężem
                   - mały palnik do obróbek dekarskich
                   - palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku  zgrzewania 

         dużych powierzchni )
                   - butle z gazem technicznym propan – butan lub propan
                   - szpachelka
                   - wąż do cięcia
                   - wałek dociskowy z silikonową rolką
                   - przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

       - nożyce do cięcia blachy



       - młotek gumowy
       - cęgi dekarskie

1.7. Transport
1.7.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”.
1.7.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały. 

1.8. Wykonywanie robót
1.8.1. Roboty przygotowawcze i kładzenie papy
-roboty dekarskie rozpocząć się od osadzenia mocowań rynien i innego oprzyrządowania,
- wstępnie wykonać obróbki detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.).
-Kładzenie papy: przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na
powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania).
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch
końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na
całej szerokości zakładu (12 – 15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład,
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki
może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm 
- poprzeczny 12-15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki
dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu
pod kątem 45° 
1.8.2 Krycie blachą.
Krycie blachą należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu danego producenta. W zależności
od producenta technologie montażu mogą nieznacznie różnić się. 
Po wykonaniu pokrycia wykonać zabezpieczenia przeciw śniegowe. 
7.8.2. Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy
podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne



wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę
nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem
bitumicznym. 
1.8.3. Obróbki ogniomurów 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W
narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na
połać wygrzewamy papę podkładową (typ I) a następnie nawierzchniową. 
1.8.4. Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym. 
1.8.5 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
1.8.6. Przy wykonaniu 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. 
1.8.7.W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
1.8.8. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny rury spustowe z blachy
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
- rury spustowe prefabrykowane  łączone w złączach na rąbek pojedynczy leżący, w złączach
poziomych na zakład szerokości 40mm, złącza lutować na całej długości
- rury spustowe mocować uchwytami rozstawionymi nie rzadziej niż w odstępach 3m 
1.8.9. Instalacja odgromowa 
- ewentualne naprawy i uzupełnienia starej instalacji odgromowej 
- pomiary odporności uziemień instalacji odgromowej
-uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.

1.9. Kontrola wykonania pokryć
1.9.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora Nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych 
1.9.2. Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
1.9.3. Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności
wykonania z wymaganiami ST. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-
10240 pkt. 4 
1.9.4. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

1.10. Obmiar robót



Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni,
– dla obróbek blacharskich – m2 obróbek
– dla montażu rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

1.11. Odbiór robót budowlanych
1.10.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną. 
1.10.2. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
1.10.3. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony 
1.10.4 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
1.10.5. Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu 
1.10.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi 

1.12. Odbiór pokrycia z papy
1.12.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez
nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad
miejscem przyklejenia papy 
1.12.2 Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża 
1.12.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.

1.13. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
1.13.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych 
1.13.2. Sprawdzenie mocowania elementów do ścian 
1.13.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
1.13.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

1.14. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.14.1. Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
1.14.2.Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.
1.14.3.Rynny i rury spustowe.
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,



uporządkowanie stanowiska pracy.

1.15. Dokumenty związane
- PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami) 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne 
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5

KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
murowych podczas remontu budynku przy ul. Jana Pawła II 1-3 w Ząbkowicach Śl.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania:
robót murarskich przemurowań kominów ponad dachem, przemurowania pęknięć.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z „Wymagania Ogólne”.

1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne”.

2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Cegła pełna
Należy stosować cegłę ceramiczną, pełną, klasy 15 Mpa.
- cegła pełna zwykła 6,5x12x25
2.2.2.Elementy z betonu komórkowego
Bloczki z betonu komórkowego.
2.2.2. Elementy kamienne
Nie przewiduje się do zastosowania elementów kamiennych.
2.2.2. Zaprawa murarska
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo- wapiennej, dla ścian nośnych i
attykowych - marki 5 MPa. Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”.

3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
środkami transportu do przewozu materiałów,
betoniarkami do przygotowania zapraw,
wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego,
sprzętem pomocniczym.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”.

4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały. Materiały do przygotowania zapraw chronić przed
wilgocią.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”.

5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. Murowanie ścian
Przemurowania kominów należy wykonywać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości
spoin i wymaganej geometrii. Spękania przemurować na pół cegły. Zamurować okna zgodnie z cz.
projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych
Robót z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
badanie dostaw materiałów, kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
Technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”.
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest:
M3

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”.

9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:



dostawę materiałów,
przygotowanie zaprawy,
przemurowanie kominów
uporządkowanie po robotach

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła.
PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-30001 Cement murarski 15.
PN-B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
PN-B-30003 Cement murarski 15.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 6

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z rozbiórką ściany przyległej do południowej ściany budynku
przy ul. Jana Pawła II 1-3 w Ząbkowicach Śląskich.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
W zakres zamówienia, którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą następujące
prace:
1. Ustawienie rusztowań
2. Rozbiórka ściany
3. Usunięcie i wywóz gruzu

2. Ogólne wymagania dotyczące robót:
- wykonawca prac będzie we własnym zakresie dostarczy na teren budowy wszelkie niezbędne
media
- podczas realizacji robót występuje stałe zagrożenie związane z rozbiórką znajdującej
się w złym stanie technicznym ścianie i pracami na wysokości, stad tez przed rozpoczęciem
robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być poinstruowani o
bezpiecznym sposobie wykonania
- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości , należy
stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczeństwa
Na terenie rozbiórki powinien być umieszczona w widocznym miejscu odpowiednia tablica
informacyjna . Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych”
Teren , na którym odbywa się rozbiórka należy odpowiednio wygrodzić ( wydzielić
strefę niebezpieczna ) i oznakować tablicami i taśmami ostrzegającymi.
Na rusztowaniu wykonać daszki ochronne. Wszystkie przejścia znajdujące się w zasięgu robót
rozbiórkowych powinny być zabezpieczone i wyraźnie oznakowane.
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe powinien być tak zabezpieczony 
i chroniony, aby uniemożliwić wejście i przebywanie tam osób postronnych.
Rozbiórkę balkonu prowadzić ręcznie, używając narzędzi ręcznych. Do zrzucania gruzu używać
rynny zsypowej lub zwozić go w pojemnikach używając bloczka linowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne zasady transportu podano w ST.



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót i transporcie materiałów
z rozbiórki.
Materiały i odpady z rozbiórki należy transportować zgodnie z wymogami bhp, zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Materiały
Mogą być stosowane materiały krajowe posiadające aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze oraz atesty producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość używanych materiałów
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są :

5.1. Cegła, bloczki
Cegła budowlana klasy 150 wg PN-B- 12050: 1996
Bloczki z betonu komórkowego.

5.3. Pozostałe materiały
- piasek – należy stosować piasek o uziarnieniu do 2 mm wg normy PN-79/B- 6711 ( nie
dopuszcza się grudek gliny
- cement portlandzki 35- powinien spełniać wymagania normy PN- EN-197-1:2002 i PN- 88/B-
30001
- beton B- 15- urabiany na budowie powinien spełniać wymagania normy PN-88/B -06250
Skład ziarnowy zastosowanego kruszywa budowlanego winien spełniać wymagania normy PN-
86/B- 06712 dla klasy betonu B15

6. Warunki szczegółowego wykonania robót
6.1. Przygotowanie terenu pod budowę
- ustawienie rusztowań , montaż daszków ochronnych
- rozbiórka ściany
- wykucie z muru belek wspornikowych
6.2 Roboty budowlane
- zamurowanie otworów 
- wykonanie tynków wg pkt. II niniejszej specyfikacji

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty podlegać będą odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). Odbiór końcowy stanowi
ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), zgodności
z kosztorysem i specyfikacją techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa. Z czynności
odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę przeprowadzonych robót rozbiórkowych.

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
6.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za rozbiórkę obiektów, skalkulowana przez wykonawcę
na podstawie obmiarów z kosztorysu inwestorskiego, przyjęta przez Zamawiającego
w dokumentach umownych.
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania, określone dla tej



roboty w Specyfikacji Technicznej, tj:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.

6.2 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót polegających na rozbiórce budynków zostanie dokonane jednorazowo lub
etapami, wg określonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowić będzie
ryczałtowa wartość tych robót, zaakceptowana przez Zamawiającego.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
7.1 Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach publicznych
7.2 Normy obowiązujące w budownictwie dla robót rozbiórkowych
7.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy


