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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla 

inwestycji pod nazwą "REMONT  ELEWACJI SZACHULCOWEJ OBIEKTU SPICHLERZA RICHTERA  w Słupsku, Rynek Rybacki 1 na 

działce nr.181/1 ob.13Nr . Rejestru Zabytku  A – 360. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które 

są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nieobjętych 

ustawą Prawo zamówień publicznych). 

 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2.  budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4.  budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 

a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5.  obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6.  tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7.  budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8.  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9.  remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegającychna 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10.  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, wtym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11.  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzeniązajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.12.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawawłasności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego ,przewidującego uprawnienia 

do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13.  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzeniebudowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14.  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15.  dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.  terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania 

w budownictwie. 

1.4.18.  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19.  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20.  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.zm.). 

1.4.21.  obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22.  opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23.  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24.  dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

1.4.25.  kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26.  rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27.  laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i próbzwiązanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28.  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyrobyniezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29.  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśligranice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30.  poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektoranadzoru w 

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

1.4.31.  projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenunaruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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1.4.33.  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34.  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.  grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.zm.). 

1.4.36.  inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nadbudową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37.  instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 

określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38.  istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 

jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”,zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40.  przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 

ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskaz a nieszczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.41.  robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42.  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 

przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r. 

1.4.43.  Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

Inspektora nadzoru. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 

w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo 

zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością  

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

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

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
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Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 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 SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 

na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 

się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty roboczei 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 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 wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniemInspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimiustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresurobót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektoranadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 

,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementachkonstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiegaod 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

  protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST 

iprogramem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej,oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i w okresie gwarancji rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu, 
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(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ustawy. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 
– 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, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – 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 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV Kod CPV 45260000 

 
WYKONYWANIEPOKRYĆ DACHOWYCH 

OBROBKI BLACHARSKIE 

RYNNY I RURY SPUSTOWE. 

1. WSTĘP .......................................................................................................................................... 16 
1.1. Przedmiot ST .............................................................................................................................. 16 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................................ . 16 
1.3. Zakres robót objętych ST ............................................................................................................ 16 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................................... 16 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................... …. 16 
2. MATERIAŁY ................................................................................................................................. 16 
3. SPRZĘT .......................................................................................................................................... 17 
4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 17 
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................. 17 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................. 18 
7. OBMIAR ROBÓT ..........................................................................................................................  18 
8. ODBIÓR ROBÓT ..........................................................................................................................  18 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................... 19 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ..............................................................................................................  19 
 

 

WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące obróbek blacharskich. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót REMONT  

ELEWACJI SZACHULCOWEJ OBIEKTU SPICHLERZA RICHTERA w Słupsku, Rynek Rybacki 1 Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż  obróbek blacharskich, rynnien i rur 

spustowych oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 1.0 „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY. 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7 pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbiorunorm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1 .Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie, 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót remontowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie, lub posiadać certyfikat lub deklaracje 

zgodności z aprobata techniczna lub odpowiednią normą. 

2.2.2. Blacha miedziana płaska powinna odpowiadać normom PN-EN 504:2002 i PN-EN 1172:1999. Grubość blachy 0,6 mm. 

2.2.3 Łączniki wykonane z miedzi lub mosiądzu. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

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

budowy. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2 Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu, np. samochód dostawczy o ładowności 

0,9 ton. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Przy załadunku  i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

4.2.4 Należy wziąć pod uwagę trudności transportowe ze względu na układ komunikacyjny orazsposób zabudowy terenu przyległego do terenu 

budowy. 

4.3 Transport rusztowania i przechowywanie. 

Elementy rusztowania podlegają operacji pakowania u wytwórcy. Wielkość paczek a tym samym ich masę ustalić uwzględniając  możliwości 

transportu pionowego oraz położenie. 

Rusztowania transportować przy użyciu specjalnych palet do transportu ram rusztowań na plac budowy. Palety pozwalają na szybkie 

przewożenie elementów rusztowania bez uszkodzeń - tak przy użyciu wózków widłowych, platformowych - jak i przy użyciu dźwigów. W 

trakcie przechowywania elementów u odbiorcy, należy szczególnie dbać o ich prawidłowe 
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składowanie oraz zabezpieczenie elementów drewnianych (pomosty drewniane, krawężniki) przed wpływem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy ustawić rusztowania oraz zabezpieczenia otoczenia. Ze względu na różne spadki terenu należy 

zastosować odpowiednie podkłady oraz stężać do ścian budynku. 

Montażrusztowania i zabezpieczeń może wykonać firma posiadająca stosowne do stopnia skomplikowania doświadczenie oraz osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone aktualnymi zaświadczeniami i dokumentami. Rusztowanie należy odebrać i potwierdzić wpisem w 

dzienniku budowy. 

Po demontażu elementów odwodnienia należy wykonać prace odgrzybieniowe i renowacyjne tynków w bezpośrednim sąsiedztwie elementów 

odwodnienia. 

5.2. Wymiana elementów pasa pod- i nadrynnowego wykonane z blachy miedzianej. 

Roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od niż -5°C. Robót nie wolno wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Ponadto należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 Podkład pod pokrycia z blachy powinien zostać oczyszczony z ewentualnych oznak destrukcji wywołanych występującymi 

nieszczelnościami i zabezpieczony przed dalszym rozwojem przy użyciu środków chemicznych. W ekstremalnych sytuacjach również  poprzez 

całkowitą wymianę  porażonego elementu. 

 Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiłopęknięcie blachy. 

 Układanie blach miedzianych na ciągłych podłożach wykonywać przestrzegającwymogów normy PN-EN 504:2002. 

 Wszelkie niezbędne wykonane mocowania blachy miedzianej dodeskowania należy wykonać przy użyciu gwoździ, bądź wkrętów i 

drutu z miedzi lubmosiądzu, należy je oblutować i dodatkowo przylutować kołpak o średnicy gwarantującej szczelne połączenie. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 

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

6.2. Kontrola stanu podkładów pod pokrycie z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru po zdjęciu arkuszy 

blachy do wymiany, przed przystąpieniem do wykonania nowego pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania robót. 

6.3.2. Pokrycia z blachy ( pasy nadrynnowe, parapety, itd.) 

 Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca wymiany obróbek obejmuje: 

a. roboty rozbiórkowe istniejących elementów z miedzi,  

b. oczyszczenie powierzchniowo porażonych przez grzyby tynków za elementami odwodnienia, 

c. impregnacja środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi odkrytych fragmentów ścian, 

Kontrole międzyoperacyjne i końcowe przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami obowiązujących 

przedmiotowych norm tzn.PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Jednostką obmiarową robot jest: 

 dla robot –Obróbki blacharskie – m2pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca sięurządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 

powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

7.2. Ilość robot określa: się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi:stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi 

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2.1. Badania należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchejpogody, przed przystąpieniem do wykonania montażu 

elementów. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych. 
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8.3.1.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. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lufa fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych, 

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacja, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 

8.3.6.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi, a także wykonania na tynkach zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

- wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkowania i trwałości obiektu,obniżyć cenę wykonania robót, 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów ścian. 

8.5. Zakończenie odbioru 

Odbiór robót potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

  ocenę wyników badan, 

  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 

9.1. Renowacja podkładów (tynki ścian,). 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zabezpieczenia stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 oczyszczenie podkładu, z zastosowaniem impregnacji odkrytych elementów, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2 Rusztowania. 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o odpowiedniej wysokości do wykonywania montażu, 

 odbiór rusztowań i zabezpieczeń. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badaniatechniczne przy 

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

układanych na ciągłym podłożu. 
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 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą cewy konania i odbioru robót malarskich. REMONT  

ELEWACJI SZACHULCOWEJ OBIEKTU SPICHLERZA RICHTERA  w Słupsku, Rynek Rybacki 1  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu docieplenie ścian zewnętrznych budynku. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

tynkarskich i izolacyjnych 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.6 Organizacja placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i 

końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie 

kontraktowej. Teren budowy Zamawiający przekaże protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją, 

pozwoleniem na budowę. 

1.7 BHP na budowie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. 

Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników a w szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. 
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BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi zmianami 

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

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

2.MATERIAŁY. 

2.1.Wymagania ogólne. 

Materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mieć m. in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest 

posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji. 

2.2.Rodzaje materiałów. 

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1.Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy izolacyjne należy stosować płyty styropianowe rodzaju EPS 70040 o wymiarach 100x50 cm i grubości 5 cm, 

odpowiadające następującym wymaganiom: 

 -wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm + - 0,3 % 

 struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki 

 powierzchnia płyt szorstka 

 krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań 

 sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania 

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999 

2.2.2.Tkaniny zbrojące 

Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego o symbolu handlowym 2036-001 oraz wzmocnioną siatkę z włókna 

szklanego. Powinna ona spełniać następujące wymagania: 

 wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku, 

 siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym – niemniej niż 125 DN, 

 tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego. 

  pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

2.2.3.Kleje i masy klejące 

Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie domocowania płyt styropianowych, odrębnie do wykonania 

warstwy zbrojonej na płytachstyropianowych pod wyprawę tynkarską. 

2.2.4.Łączniki do mocowania styropianu do podłoża. 

Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznychgr.10mm z główką o średnicy min. 45 mm długości min.20 

cm. 

2.2.5.Materiały uszczelniające 

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 

styropianowych. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 

wyrobu.Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami. 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót. 
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Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 

 szczotki druciany do oczyszczenia ścian, 

 szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich, 

 piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 

 pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płytstyropianowych, 

 nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

 łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Do wykonywania robot ociepleniowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

 mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40-60 l doprzygotowania masy klejącej, 

 agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza donakładania masy tynkarskiej, 

 urządzenia transportu pionowego, 

 rusztowania stojakowe stałe, 

 aparaty do zmywania woda podłoża ściennego, 

4.TRANSPORT. 

4.1.Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne do przepisów transport krajowy. 

4.2.Transport materiałów. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

 samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

Przy załadunku  i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

 przepisów ruchu drogowego. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Wymagania ogólne dla wykonania robót. 

Ocieplenie ścian metoda „bezspoinową” powinno być wykonywane ściśle wg wytycznychszczegółowych wyłącznie przez wyspecjalizowane 

jednostki.Roboty dociepleniowe wykonać należy wg wytycznych określonych w świadectwiedopuszczenia ITB nr 334/02.Budynek przeznaczony 

do ocieplenia ścian zewnętrznychpowinien być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jaki otoczenia 

budynku.Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej wtemperaturze powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie 

wyższej niż + 25 °C. Takie warunkitemperatury powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 

Zaleca się aby wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 55%.Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały 

powinny byćchronione przed uszkodzeniami i deszczem.Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi 

orazuszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu.Powierzchnie robocze powinny być chronione przed 

kondensacja pary wodnej ibezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lubnieprzeźroczystej folii z tworzywa 

sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w 

dostatecznej ilości tak , aby roboty były wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w 

trakcie prac. W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno się ono znajdować w stanie powietrzno - 

suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe 

przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami 

ociepleniowymi. 

5.2.Kolejność wykonywania robót: 

 prace przygotowawcze, 

 montaż rusztowań, 

 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

 cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
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 przygotowanie masy klejącej, 

 nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego, 

 wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji, 

 demontaż rusztowań, 

 uporządkowanie terenu wokół budynku 

5.3.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża. 

Aby uzyskać odpowiednia konsystencje zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania 

każdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejącej mona stosować jedynie wodę pitna. 

Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniach 

produktów. Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany. Przygotowaną zaprawę klejąca należy układać na płycie styropianowej metoda 

"pasmowo-punktowa" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma 

nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała siępoza krawędzie płyty. 

Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałoić około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa 

klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubośćwarstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy 

klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie paca, a do uzyskania 

równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne jest 

zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak równie korekta płyt po upływie kilkunastu minut. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ja oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany, po czym nałożyć ja ponownie na płytę i 

powtórzyć operacje klejenia płyty. 

UWAGA ! 

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej trwale spotykanym błędem jest rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci 

"placków". Błąd ten powoduje, że przewieszony poza "placek" fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia 

poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz moje doprowadzić do powstania pęknięć na styku płyt 

materiału termoizolacyjnego. 

Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawa klejąca, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, 

wywołane dużą przewodnością cieplna zaprawy. 

W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozje warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie 

smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych ni 2 mm), zaleca się 

wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 

 

5.4.Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych zaprawa klejąca. Niewłaściwe jest równie, 

wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy tynku. Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy 

narożach otworów okiennych idrzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów. 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej 

mieszanki w proporcji podanej przez producenta. 

Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 mm. 

 

5.5. Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należyuszczelnić 

odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi. W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i możedojść do pęknięć i nieszczelności. 

5.6 Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej . 

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacja. 

Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązaniai wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana 

powierzchnie przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza 

możliwośćwystąpienia plam. Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntującychZastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem 

uzyskania pożądanych efektów.Należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonejilości wody zarobowej, w celu uzyskania jednakowej 

konsystencji zaprawy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości . 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami. 

6.2.Kontrola jakości robót . 

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

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac, 

b) w odniesieniu do właściwości całej termomodernizacji (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 

a) uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podkładu, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania przyklejenia płyt, 

 dokładności wykonania masy zbrojącej 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 

następujących rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć 

cenę robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać docieplenie i ponownie je 

wykonać, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 

Płaci się za ustaloną ilość m2, która obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacja stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

 PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

 PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 

 PN-B-20130”1999 Płyty styropianowe 

 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopniarozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

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

 PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
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 ZUAT –15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jakomateriału termoizolacyjnego i pocienionej 

wyprawy elewacyjnej, 

10.1.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990. 

Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącewykonania i odbioru robót malarskich. REMONT  

ELEWACJI SZACHULCOWEJ OBIEKTU SPICHLERZA RICHTERA  w Słupsku, Rynek Rybacki 1  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu docieplenie ścian zewnętrznych budynku. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

tynkarskich i izolacyjnych 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.6 Organizacja placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i 

końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie 

kontraktowej. Teren budowy Zamawiający przekaże protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją, 

pozwoleniem na budowę. 

1.7 BHP na budowie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. 

Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników a w szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. 

BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi zmianami 

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

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 
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2.MATERIAŁY. 

2.1.Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w„Wymagania ogólne" pkt 2.2. 

2.2. Farbę należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższejni + 5 C 

3. SPRZĘT. 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów. 

Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających temperaturę nie niższąniż +5 C . 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać 

szpachlowanie i szlifowanie, w przypadku gdy jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W 

robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem.  

2. Roboty malarskie budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, 

olejno-żywicznych, ftalowych. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie 

powłoki malarskiej 

4. Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 

5. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

5.3.1 Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 

5.3.2 Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, należyje lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 

30 min. przystąpić do malowania. 

5.3.3 Podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla tynków zwykłych. 

Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: 

 wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samejzaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w 

taki sposób, aby naprawiane miejscerównało się z powierzchnią tynku. 

 przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbamiemulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane zgodnie z 

zaleceniamiproducenta farb 

 powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić odzanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz 

osypujących się ziaren piasku. 

5.4. Wykonywanie robót malarskich. 

5.4.1 Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bezprześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się 

ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów,plam, śladów pędzla i 

odprysków . Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki 

powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 

5.4.2 Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w temperaturze nie niższej niż +5 C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 

wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich 

ukończenia. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót. 

6.3.1. Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
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 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem, 

 sprawdzenie połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie, 

 przyczepności farby do podłoża, 

 wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania. 

Powierzchnię malowania oblicza się m2 jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 

do spodu stropu. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu. 

Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 

7.3. Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór podłożanależy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w 

pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżelichociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć rozwiązanie: 

 malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

8.4. Odbiór malowania. 

8.4.1Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

8.4.2. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik 

negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 

8.4.4. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

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

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 

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

 
1. 1Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji projektu 

budowlanego: REMONT  ELEWACJI SZACHULCOWEJ OBIEKTU SPICHLERZA RICHTERA  w Słupsku, Rynek Rybacki 1.  

1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót polegających Na renowacji stolarki okiennej 

skrzynkowej w elewacji, renowacji stolarki drzwiowej, renowacji stolarki naświetli, renowacji okiennic drewnianych  przy realizacji zadania 

Remont dachu elewacji szachulcowej  obiektu Spichlerza Richtera w Słupsku, Rynek Rybacki 1.  Roboty, których dotyczy szczegółowa 

specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie należycie i zgodnie z wymaganiami 

zleceniodawcy 

 usunięciu starej malatury, 

 dopasowanie wraz z naprawą stolarki, 

 przygotowanie stolarki pod malowanie wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem, 

 dwukrotne lakierowanie stolarki drewnochronem w kolorze istniejących, 

 renowacji i naprawy zawiasów. 

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 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami podanymi w OST. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. MATERIAŁY. 
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2.1 Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów krajowychi zagranicznych, dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, które spełniają wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji oraz odpowiednich 

rozporządzeń. 

Wszystkie wyroby budowlane, sprzęt użytkowany podczas budowy a także zasady organizacji, wykonania, kontroli jakości i odbioru 

poszczególnych robót budowlanych, zasady transportu i składowania materiałów budów lanych, zasady p.poż, BHP na placu budowy itd. 

powinny spełniać wymagania odpowiednich norm państwowych, branżowych i zakładowych wraz z innymi normami związanymi, aprobat, 

atestów, dopuszczeń instrukcji, wytycznych i świadectw, wydanych przez właściwe jednostki, producentów lub inne, posiadać potwierdzenie 

producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw norm zharmonizowanych poprzez umieszczone na 

wyrobach oznakowań CE. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodujeniekorzystnego 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 i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie zzasadami określonymi w DP. ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianymumową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma byćutrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4 TRANSPORT. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą . Elementy do transportu muszą 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem i utratą stateczności. Transport powinien być bezpieczny i nie stwarzać zagrożenia dla osób transportujących. 

5 WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Badanie jakości gotowych elementów 

Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeńkonstrukcyjnych, prawidłowego działania części 

ruchomych. 

6.2 Badanie jakości wbudowania 

− sprawdzenie stanu jakości i  wyglądu elementów. 

− sprawdzenie jakości nałożenia powłok malaturowych, 

− sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania , 

− sprawdzenia działania części ruchomych, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Stosowana jednostka przy robotach malarskich m2 , 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robot stanowi zatwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

przetargową i zatwierdzonymi zmianami. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz 

czynności podane w pkt. 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. 

PN-B-10085/2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

10.2 Inne przepisy 

Aprobaty dopuszczające wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych t.I Budownictwo ogolne. MGPiB 

i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”  
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1 . W S T Ę P  

 

1.1Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem tynków podczas prac REMONT  

ELEWACJI SZACHULCOWEJ OBIEKTU SPICHLERZA RICHTERA  w Słupsku Rynek Rybacki 1 

1.2Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem tynków. 

1.4.Określenia podstawowe 

Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją 

Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2 . M A T E R I A Ł Y  

2.1 .Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła 

być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: a/ zaprawa cementowo-

wapienna- 8 godzin b/ zaprawa cementowa- 2 godziny 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku 

powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych 

mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających 

wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 
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Tablica 1. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 

 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie 

przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 

 
Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia

 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej 

mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu 

temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy 

stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1% 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 

25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co 

najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 

dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 

technologicznych. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 

Marka cementuOrientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce 
1 

5 

3 5 8 10 12 

2 5 1 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

6      

3 5  1:5 1:4 1:3 1:1,5 

L P Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8 
2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków i 

sklepień narażonych na duże obciążenia 
6-8 8, 10, 12 

3 Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości 

 V cegły 6-8 5, 8, 10, 12 

   y2 cegły 6-8 3, 5, 8, 10 
4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 
5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 

podokienniki, obróbki blacharskie itp. 
6-8 1.5, 3 

6 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod posadzki 
z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 

7 Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
  pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

8 Do wykonywania narzutu dla tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych 

6-9 3, 5 

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków zwykłych 
zewnętrznych i wewnętrznych 

9-11 3, 5 

1 0 Do wykonywania kotew i łączników oraz zalewki w 
zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 
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zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 

konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji. Przy mieszaniu należy najpierw mieszać 

składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż 

do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z 

pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie 

przed dodaniem do składników suchych. 

2.4. Zaprawy gotowe 

Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty 

dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 

3 .  S P R Z Ę T  

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z 

zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4 .  T R A N S P O R T  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz 

wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

5 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

5.1 .Ogólne warunki wykonania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów 

lub skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 

temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur" opracowanymi przez ITB. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w 

ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny 

odpowiedni sposób 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, 

należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 

można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

należy zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków jednowarstwowych 

Do tynków jednowarstwowych zalicza się: a/ surowe rapowane b/ surowe wyrównanie kielnią 

c/ surowe ściąganie paca d/ surowe pędzlowanie e/ zatarcie na ostro g/ zacieranie z zaprawy gipsowej Grubość i odchyłki grubości tynków 

jednowarstwowych powinny wynosić: 

+ 4 

a/ tynk rapowany 12 _ 6 mm

Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych Marka zaprawyOrientacyjny skład 
objętościowy zaprawy 

cement : ciasto wapienne : piasekcement : wapno hydratyzowane : piasek 
0,81:2:121:2:12 
 1:91,51:1:9 

1,5:8 2:10 1,5:8 2:10 

 1:631:1:6 

1:7 1:7,5 1:7 1,7:5 

 0,3:451:0,3:4 

0,5:4,5 0,5:4,5 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi w 
tabeli 4 

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-
wapiennych w 

zależności od jej 
przeznaczenie 

 

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynków z pomieszczeniami i 
wilgotności względnej nie mniejszej niż 60% 

6-8 3, 5 

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 
podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w gruntach 
nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 1,5,3,5 
wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 Do wykonania warstwy wierzchniej (gładzi) 
tynku zwykłego 

zewnętrznego 9-11 1,5 ,3 
wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 
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b/ tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany 10 _ 6 mm c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 + 3 mm d/ tynk zacierany z zaprawy 

gipsowej 10 + 4 mm 

Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając je kielnia równomiernie na tynkowana 

powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 

Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać ja wyżej wyrównując dodatkowo powierzchnię za pomocą kielni. Tynki ściągane pacą należy 

wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego drewna. 

Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem. Tynki zacierane na ostro należy 

wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem 

pacą. 

5.4.Wykonanie tynków dwuwarstwowych 

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w 

przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na 

czynniki agresywne 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być 

wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III) 

Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm 

zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy 

obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut 

powinny być stosowane następujące zaprawy: a/ cementowo-wapienne; 

do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10 do tynków zewnętrznych 1:1,5:10, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 b/ cementowe: 

do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 Zapraw zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 

7-10 cm, a przy podłoży z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew, 

ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 

5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych 

elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie 

starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - 

tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf). Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Należy stosować zaprawy : a/ cementowo-wapienne: 

w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, Gładź tynków zewnętrznych 

należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2 

Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 

Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą. 

betonowe, 5.5. Wykonanie tynków żywicznych i silikonowych 

Tynk żywiczny i silikonowy Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, ziarno 2.5 mm, zacierany paca uzyskuje fakturę "kornikową". Gotowa, żywiczna 

masa tynkarska. Zawiera ziarno 1,5 mm-3mm. Może być nakładana na podłoża
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gipsowe, tradycyjne tynki, płyty wiórowe i płyty g-k. Może też stanowić wyprawę elewacyjnq w systemach ociepleń budynków Do 

stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków 

Wpływ na wybór tynku ma także jego faktura. Tynki żywiczny fakturuje się poprzez zacieranie plastikową packą. Zawarte w tynku ziarno, 

tocząc się podczas zacierania, rysuje tynk zgodnie z kierunkiem ruchów packi. Powstaje wtedy tzw. faktura kornikowa. Zacierany packą tynk 

uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa, stąd też nazwano go tynkiem kamyczkowym. Tynk strukturalny ma większą kleistość do 

nadającego mu fakturę narzędzia. Może to być gąbczasty wałek, paca, kielnia, pędzel czy jakiś inny przedmiot. Efektów plastycznych jest 

nieskończenie wiele. Ich powtarzalność zależy jednak od wprawy i staranności wykonawcy. W porównaniu z tynkami zacieranymi pacą, 

tynk ten ma bardziej dekoracyjny wygląd i dlatego przeważnie jest stosowany na mniejszych płaszczyznach. Strukturalne tynki mogą być 

także natryskiwane. Ich chropowata powierzchnia sprawia, że łatwo, bez jakichkolwiek konstrukcji wsporczych rozwijają się na nich 

ozdobne, pnące rośliny. Należy stosować się do instrukcji producenta. 

Przygotowanie podłoża 

Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać pewne wymagania, a mianowicie: powinno być trwałe, 

suche, wolne od zatłuszczeń. Może to być: mur, beton, beton komórkowy. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że jakość podłoża ma duży wpływ 

na jakość tynku, dlatego też niezbędną czynnością jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Służą do tego grunty Rigips: Rikombi Grund 

na podłoża chłonne oraz Rikombi Kontakt na podłoża betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadają się do stosowanie w kuchniach i 

łazienkach. 

Przygotowanie zaprawy tynkarskiejSuchą zaprawę gipsową należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy wsypywać ją ręką, 

lekko rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje już 50 proc. sukcesu, ponieważ mamy pewność, że niepożądane 

grudki nie będą utrudniać pracy a przede wszystkim mieć wpływu na estetykę wykończonej powierzchni. Następnie zaprawę mieszamy 

ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji . 

Nakładanie zaprawyPrzygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę . Średnia grubość tynku powinna wynosić 

ok. 10 mm. Za każdym razem należy przygotować tylko tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy. 

Obróbka 

Naniesioną warstwę tynku gipsowego wyrównuje się łatą. Dostatecznie stwardniały tynk należy delikatnie zmoczyć i przetrzeć pacą z gąbką, 

a na koniec wygładzić pacą zwaną blichówką. 

Wykończenie powierzchni Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace wykończeniowe: 

malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może być 

wygładzany lecz jego powierzchnia powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę. 

6 .  O D B I O R Y  R O B Ó T  T Y N K A R S K I C H  

Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowanie 

zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć 

woda. 

Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 

 

 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kata 
przewidzianego w 

Pionowego Poziomego 

0 I la Nie podlegają sprawdzeniu 

II Nie większe niż 4 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 
m 

Nie większe niż 3 mm na 1 
m 

Nie większe niż 4 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m 

III Nie większe ni z 3 Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 3 mm Nie większe niż 3 
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż: 

a/ na całej wysokości kondygnacji - 10 mm 

b/ na całej wysokości budynku - 30 mm 

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: a/ dla tynków 

pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. Pęknięcia na 

powierzchni tynków: 

a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe 

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp. b/ trwałe ślady 

zacieków na powierzchni, 

c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża Minimalna przyczepność tynku do podłoża 

z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: a/ dla tynków wapiennych - 0,01 

Mpa 

b/ dla tynków cementowo-wapiennych, 

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa 

c/ dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa 

d/ dla tynków cementowych - 0,05 Mpa 

Ściany ocieplane metodą lekką mokrą 

Wszystkie podstawowe zasady izolacji ściany jak przy pracach izolacyjnych termicznych 

płyty izolacyjne powinny być mocowane do ścian za pomocą specjalnych łączników wbijanych lub wkręcanych kołków ze stalowym 

trzpieniem 08 mm o łbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem 0 140mm z utwardzonego tworzywa sztucznego. Należy stosować 4 

łączniki na 1 m2 w strefie środkowej i 7 łączników na 1 m2 w strefie brzegowej 

Prace dociepleniowe można prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiałów wbudowywanych wynosi co najmniej 

+5oC i nie więcej niż +25oC Nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu 

Niezwiązane materiały (zaprawą zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej 

siatki zabezpieczającej 

Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku należy czyścić mechanicznie za pomocą szczotek lub wody pod dużym ciśnieniem. 

Przy nierównościach powierzchni ściany większym niż +/- 1 cm, w celu wyrównania istniejącego podłoża należy stosować tynk 

cementowo-wapienny 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki blacharskiej od powierzchni elewacji, które 

umożliwi prawidłowe odprowadzenie wód opadowych 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt izolacyjnych na wysokości 40 cm od poziomu terenu należy zamontować listwę ochronną z 

kapinosem 

Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1 mb) 

Płyty izolacyjne należy przyklejać mijankowo 

Minimalna głębokość kotwienia kołków w cegle kratówce 8-9 cm 

 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 
m 

na 1 m i ogółem nie więcej 
niż 4 m w pomieszczeniach 
do 3,5 wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 3,5 m
wysokości 

na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

mm na 1 m 

IV IVf IVw Nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2m na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach do 
3,5m, wysokości oraz nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

Nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m 
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Na narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych należy stosować listwy narożne Na połączeniach siatki należy 

stosować zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatopić, aby nie była widoczne z pod warstwy zbrojącej 

Wyschnięty tynk malować farbą silikatową lub silikonową (farby te są odporne na zabrudzenia). Przy wykonywaniu robót należy ściśle 

trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania robót 

7 .   O B M I A R  R O B Ó T  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku 

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje: 

roboty przygotowawcze 

zakup i dostawę materiałów 

wykonanie tynku 

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

1  0 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N  E  

10.1 .Normy   

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy doborze. 

PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 10.2.Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcje producentów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymaganiadotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania 

bezspoinowych systemówociepleniowych (BSO)ścian budynków. Dotyczy REMONTU  ELEWACJI SZACHULCOWEJ OBIEKTU 

SPICHLERZA RICHTERA  w Słupsku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.2.Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), 

wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 

termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 

sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) 

 – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 

minimum, z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,– warstwy 

wykończeniowej systemu. Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła,lamelowa), 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,krzemianowy, silikonowy,okladziny kamienne lub 

ceramiczne), 
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– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające.  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i 

powłokami farb.  

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub 

zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach 

(przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio napowierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. 

Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu 

składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem 

są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. 

Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 

nadaje również systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające– listwy (profile) cokołowe (startowe), profile nośne, kątowniki narożne (ochronne), profile 

dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 

powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót  

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn.zmianami), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

poz.2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury 

powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji,  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 2 
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Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny 

ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, albo– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 

daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych 

systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych).  

2.2.1.Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od 

rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 

wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał(na bazie cementu modyfikowany polimerami, 

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 

zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 

systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 

10 ±1 cm. 

2.2.3.Płyty termoizolacyjne:– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 

Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki 

nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 

wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 

krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są 

gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć 

gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstradowanego określa norma PN-EN 13164,– płyty 

z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, 

tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają wkażdym przypadku mocowania 

mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny 

mineralnej określa norma PN-EN 13162,– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

2.2.4.Łączniki mechaniczne:– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w 

krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, – profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, 

aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5.Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 

wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 

systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.6.Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 

zaprawę zbrojącą.  

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie ,okładziny– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych)suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech 

optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 

(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),– masy 

akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 

tynków mineralnych,– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
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Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub 

modelowany, – masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 

tynków krzemianowych.- okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta,grubość od 0,5-5 cm w 

zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne. 

2.2.8.Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 

powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 

systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, – narożniki 

ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia 

(wzmocnienia)krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, – listwy krawędziowe i nośne – 

elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków 

BSOz innymi materiałami (np. ościeżnicami), – profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitu mizowanej pianki(poliuretanowej) 

do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,– pianka 

uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,– siatka pancerna – siatka z włókna 

szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 

podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),– siatka do detali – siatka z włókna 

szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),– profile (elementy) 

dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, 

pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, – podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, 

powlekanej(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część 

wymienionych wyżej elementów.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, 

pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 

Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym 

– Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych(ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 

katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych Wszystkie materiały powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 

– Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania: 

 –środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby  

– przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniemi działaniem 

mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne  

–przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem 

i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne ”Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 33.2. Sprzęt 

do wykonywania BSO 

3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 

robót elewacyjnych,  

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 

budowlanych, 

 3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) 

do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4.Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 

podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 

pojemnikami na materiały, 

3.2.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 

piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6.Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i 

krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzędzia do modelowania powierzchni. 

3.2.8.Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej 

(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i 

innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 

wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów 

należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: 

maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt 

powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu 

mostków termicznych,  

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,– 

wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),montażu (ewentualnie wymiany) stolarki 

okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,  

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 

nasiąkliwości i równości.  

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i 

spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
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Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i 

nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania –ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości –określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego 

(poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 

prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W 

specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni 

podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych 

powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie 

metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do 

podłoża próbek materiału izolacyjnego.  

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym 

przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża. 

 Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko 

cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę 

złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 

metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) 

należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz 

przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 

(najczęściej – temperatura od +5 do +25°C,brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 

wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 

powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy 

uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1.Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  

5.5.2.Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki 

rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO –zakończeń 

lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na 

powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty 

(metodapasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 

zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym 

(pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 

termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 

uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 

wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny poza kończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem 

mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 

kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3.Wykonanie detali elewacji 



45 
 

+ 4 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 

połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 

zbrojącej. 

5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji 

termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 

kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta 

zaprawą. 

5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

 5.5.6.Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej 

wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową 

(w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 

powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby –zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 

środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 

kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej30. Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz 

ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” KodCPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót 

oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę 

oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.  

6.2.2. Ocena podłoża  

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3.oraz 5.4. niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego 

względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).Dotyczy to przede 

wszystkim: 

6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości(wykonania warstwy gruntującej), równości 

powierzchni, 

6.3.2.Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, 

szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) 

wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, 

pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 

Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o 

szerokości większej niż 0,2mm, 

6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego 

wymagania), 

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, – malowania – pod względem jednolitości i koloru._ okładzin-pod 

względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi równomiernego rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
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6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,– jakości zastosowanych materiałów i 

wyrobów. 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać 

wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy 

na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do 

badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymaganiaogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w m2, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez 

wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do 

powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 

krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robot stanowi zatwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

przetargową i zatwierdzonymi zmianami. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz 

czynności podane w pkt. 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. 
Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania(ETICS) z wełną mineralną. 
Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 
odbiorze. 

PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-68/B-10024Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

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

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr19, poz. 177 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. 

– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa 
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2000 r. 

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. 
WEC212 z 06.09.2002 r. 

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian 
zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z06.09.2002 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, 
Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostkiuczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanychoznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195, poz. 2011). 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. REMONT  

ELEWACJI SZACHULCOWEJ OBIEKTU SPICHLERZA RICHTERA  w Słupsku, Rynek Rybacki 1  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

ciesielskich, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

– Wykonanie daszków zabezpieczających 

– Wymiana elementów konstrukcyjnych krokwie, płatwie, murłaty, słupy, według oceny inspektora nadzoru i przekrojach wymienianych 

elementów 

– Wzmocnienie zbutwiałych końców krokwi przez nabicie dwustronnie desek  

– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 

– Wymiana elementów konstrukcyjnych lukarn dachowych małych i na wieżach 

– Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych – całej konstrukcji dachu i deskowań 

– impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych metodą smarowania 

– Malowanie elementów drewnianych konstrukcji ryglowej,  zewnętrznych podwójne - środkami impregnująco dekoracyjnymi 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany 

jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 

termomodernizacji. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Drewno. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót ciesielskich 

wymienionych w pkt.1.3 ST B.02.00. należy zastosować drewno klasy K27 spełniające wymogi określone w następujących normach 

państwowych: PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-B-03150:2000/Az1:2001 – Konstrukcje 

drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela: 

LP Rodzaj właściwości Oznaczenie Klasy drewna 

K27 

1 Zginanie Rkm 27  
 

2 Rozciąganie wzdłuż włókien Rkt 20 

3 Rozciąganie w poprzek włókien Rkt90 0,75 

4 Ściskanie wzdłuż włókien  
 

Rkc 20 

5 Ściskanie w poprzek włókien Rkc90 7 

6 Ścinanie wzdłuż włókien Rkv 3 

7 Ścinanie w poprzek włókien Rkv90 1,5 

8 Moduł sprężystości Ek 7000 

2.2.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23 % 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20 %. 

2.2.3. Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, 

wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PNEN912 lub PN-EN 14545 i 

PN-EN 14592. 

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami 

PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat 

technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 

technicznych. 

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać 

wymagania podane w aprobatach technicznych. 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robot 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Materiały pokrywczepowinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

polskich. 

5. WYKONANIE ROBOT. 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

6.1. Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawy przyjęcia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. 

Jednostką obmiarową jest: 

a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna. 

b) deskowanie i ołacenie połaci dachowych - [m2], 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 

dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 

zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Technicznąoraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.2.Ogólne zasady odbioru robót 

2. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz materia łów drewnopochodnych 

może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót odbiór międzyoperacyjny oraz po zakończeniu robót. 

3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

4. Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z 

naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

5. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny 

albo innym równorzędnym dowodem. 

6. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

 wbudowania materiałów, 

 wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

 gotowej konstrukcji 

8.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 

1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania poszczególnychfragmentów robót 

przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępudo wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 

końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych 

robót. 

2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

 prawidłowość wykonania złączy, 

 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było onoprzewidziane w 

dokumentacji. 

3. W szczególności powinny być sprawdzone: 

 w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonaniadeskowań wraz z odbojami, 

włazami dachowymi, okienkami itp. 

 W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich umocowania, grubość i sposób wykonania 

poszczególnych warstw w ścianach 

8.3.Odbiór końcowy 

1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru koń cowego wykonawca powinien 

przedstawić następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną obiektu i robót, 
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 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

  prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

  prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 

 dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaganiaogólne” pkt 9 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą aZamawiającym w umowie o wykonanie 

robót, jest wykonana i odebrana ilość m2powierzchni wedługprzedmiaru robót , kosztorysu ofertowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego 
metodą wizualną 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla 
maszyn sortujących 
PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 12369-1:2002 - Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania - Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty 
pilśniowe 
PN-B-03I50:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03I50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03I50:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 9I2:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady I990. 

 


