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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót przy remoncie budynku Magazynowego w Podkowie Leśnej - Dębaku.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu
i realizacji robót wymienionych poniżej.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Również   roboty  nie  objęte  niniejszą
specyfikacją,  a których wykonanie  przewidziano w dokumentacji  projektowej  należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi normami  i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczególnymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Podstawa opracowania

 umowa Inwestora, 

 podkłady architektoniczne, 

 projekt budowlany,

 wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów, zawarte w materiałach informacyjnych
producentów i certyfikatach,

 normy  i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót
instalacyjnych i budowlanych.

1.4. Określenia podstawowe:

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - 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 książka obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.

Aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzającą   jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie.

Dziennik  budowy -  dziennik  wydany  przez  właściwy   organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.
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Kierownik  budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor  -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr  obmiarów -  akceptowany przez  Inspektora rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników.

Laboratorium -  laboratorium  badawcze,   zaakceptowane  przez   Zamawiającego,   niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały -  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne
do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

Polecenie   Inspektora  - wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez   Inspektora  w formie
pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót.

Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  Roboty budowlane
wykonywać  z  zachowaniem  środków  ostrożności,  pod  nadzorem  uprawnionego  kierownika  budowy.
Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany
z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
Roboty prowadzić  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126)
oraz  Rozporządzenia  z  dnia  26.06.2003  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  dotyczącego
rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  egzemplarze
dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron (właścicieli  lub administratorów terenów,  właścicieli  urządzeń, inne  jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakończenia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i  ochronę punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. 

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
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1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym z nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentacji  umownej  i projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i ST.
W przypadku, gdy materiały  lub roboty nie  będą w pełni  zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  zostaną  niezwłocznie  zastąpione  innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót w okresie
trwania  realizacji  umowy,  aż do zakończenia  i  odbioru końcowego robót,  a w szczególności:  utrzyma
warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  i nienaruszalność
ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  teren  budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych. 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  przed  ich  rozpoczęciem  przez  umieszczenie,
w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych,  których treść będzie
zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez  Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy  i  wykończania  robót  Wykonawca  będzie  stosować  się  do  Ustawy
z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować  wszelkie  uzasadnione
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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy,  na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych i magazynowych zaplecza
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.
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1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji   znajdujących  na powierzchni ziemi i za
urządzenia  podziemne,  takie  jak rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od odpowiednich  władz,  będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach
planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora,  Zamawiającego  oraz  właściciela  instalacji,  jak  również  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.

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i higieny pracy  (Plan  BiOZ). 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 oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.14. 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 robót przez Zamawiającego.
Wykonawca   będzie   utrzymywać   roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
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przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych  materiałów
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia
przez Zamawiającego 
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu  budowy.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdą  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i były  dostępne  do  kontroli.
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed
użyciem materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być  później  zmieniany  bez
zgody Zamawiającego.

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te 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 dokumentów technicznych,

 posiadają certyfikat na znak CE,

 deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,
w przypadku   wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęta
certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  wymagania  ST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej  cechy,
jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba  i   wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami
określonymi   w   dokumentacji   projektowej,   ST   i   wskazaniach   Zamawiającego  w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany
w dobrym  stanie  i   gotowości  do  pracy.   Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne

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, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
Zamawiającego, 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.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w ST, a także
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań materiałów
i robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do 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 ST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót
z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
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6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 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 Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

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

 uwagi i polecenia Zamawiającego,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

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

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

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

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.5.2. Księga obmiaru
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Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego
z elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

 protokoły przekazania terenu budowy,

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie.

6.5.5. 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 Zamawiającego .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie indziej
w ST nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  i  ukończenia
wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie
z wymaganiami instytucji finansujących.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli  ST właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3 jako
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długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

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

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

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

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi końcowemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
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 robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiającego   na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

8.4. Odbiór końcowy robót

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
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Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  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 ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową i  ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  faktura  VAT  wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót.  Przy
dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcą.
Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry rzeczowe
i cenowe zawarte w umowie.
Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
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określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach.
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

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

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016

z późno zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147. poz. 1229).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087 z późn. zmianami).
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,

poz. 84 z późn. zmianami).
10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998

r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).
11. Inne ustawy mające zastosowanie,
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002 r.  -  w sprawie  j  systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U. z 2002 r.  Nr 75,  poz.  690 z późn.
zmianami).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

15. 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).

16. 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).

17. 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).

18. 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).

19. 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).

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

21. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-01 - Roboty rozbiórkowe

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych przy remoncie budynku Magazynowego w Podkowie Leśnej - Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

 rozbiórki i usunięcia

1.3. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Dla prac rozbiórkowych materiały nie występują

3. SPRZĘT I MASZYNY

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  i  usunięciem gruzu  może  być  użyty  sprzęt dowolnego
typu. Stosowany sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne badania i przeglądy. Powinien być w pełni
sprawny i bezpieczny w obsłudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  się  wykazać  możliwością
korzystania z poniższego sprzętu

 Do odspajania – młoty, majzle, kilofy, młoty elektryczne, wiertarki, szlifierki kątowe

 Do wydobywania i ładowania – łopaty, taśmociągi, taczki, wiadra, zsypy

 Do transportu – samochody samowyładowcze, ładowarki

Do zabezpieczenia – stemple, kliny,

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju powstałych przy
rozbiórce elementów przeznaczonych do usunięcia i ich wielkości oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu do rozbiórek.
Używane pojazdy poruszające się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  teren  wykonywanych  prac  ogrodzić  i oznakować  zgodnie
z wymogami BHP.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr  47,
poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych.
Powyższe prace prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii.
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  niezbędny  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  podczas  prac
rozbiórkowych, szczególnie podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów łatwopalnych. Wykonawca
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będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wynikającym z niewystarczającego
zabezpieczenia przeciwpożarowego.
W ramach demontażu należy wykonać następujące prace:

 przy dachu - zdemontować urządzenia i instalacje znajdujące się na dachu budynku a kolidujące
w wykonaniu prac, zdemontować obróbki blacharskie, zdemontować rynny

 na  zewnątrz  budynku  -  zdemontować  stolarkę  drzwiową,  oraz  wykonać  czasowy  demontaż
wszelkiego  rodzaju  tablic  informacyjnych,  opraw  oświetleniowych,  lamp  halogenowych,
wyłączników oświetlenia,

Wszelkie  odpady  oraz  gruz  powstałe  z  demontażu  powinny  zostać  zagospodarowane  zgodnie  z
zasadami i wymogami ochrony środowiska.  Materiały przewidziane do ponownego montażu powinny być
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie.

Prace rozbiórkowe na wysokości prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniając
pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie   jakości   robót  rozbiórkowych  polega  na wizualnej  ocenie  wykonanych  prac,  usunięcia
gruzu i innych elementów oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach.
Elementy, które będą ponownie montowane należy poddać kontroli w zakresie ewentualnych uszkodzeń
powstałych przy ich demontażu.
W przypadku uszkodzeń powodujących brak prawidłowego funkcjonowania należy elementy wymienić na
nowe.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m2, m3, mb, szt., kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-02 - Odwodnienie budynku

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
dotyczących  odwodnienia  budynku  wykonywanych  przy remoncie  budynku  Magazynowego
w Podkowie Leśnej - Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

 montaż rynien i rur spustowych

 wymiana obróbki nadrynnowej

 wykonanie nowej obróbki blacharskiej

1.3. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY
Główne materiały:

 rynny z blachy ocynkowanej, średnica 150 mm 

 rury spustowe z blachy ocynkowanej, średnica 120 mm 

 elementy orynnowania z blachy ocynkowanej,

 blacha stalowa ocynkowana 0,65mm,

 papa asfaltowa.

3. SPRZĘT I MASZYNY
Roboty prowadzić ręcznie przy użyciu niżej wymienionego sprzętu pomocniczego:

 rusztowania

 zestaw narzędzi blacharskich, (m.in. piły i nożyce do cięcia blach)

 zestaw narzędzi dekarskich,

 wkrętarki i wkrętaki płaskie,

 poziomica murarska,

Zabrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę jak np.
szlifierki kątowe.
Sprzęt  powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót w przypadku awarii
sprzętu podstawowego.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
Rynny i rury spustowe należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu. Nie wolno
dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych systemów orynnowania.

5. WYKONANIE ROBÓT
Układanie  rynien  należy  wykonać  równocześnie  z  wykonaniem  obróbek  pasów  nadrynnowych  i
podrynnowych. Istniejące rury spustowe należy zdemontować. Zastosować rury spustowe jak również
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elementy orynnowania (system odwodnienia) od jednego producenta z jednego materiału. Montaż rur
spustowych należy rozpatrywać z istniejącym dachem.

Nowe rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej. Średnica rynien 150 mm a rur spustowych
120 mm. Rynny powinny być  łączone na zakład nie  mniejszy  niż  20 mm. Uchwyty  mocujące rynny
rozmieścić co 40 cm, a uchwyty mocujące rury spustowe rozmieścić co 2 m dla instalacji pionowych oraz
zawsze na końcach i  pod kolankami.  Uchwyty mocujące rury  spustowe należy umocować w sposób
trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych
w murze.  Zewnętrzny  brzeg  rynny  powinien  być  usytuowany  o  10  mm niżej  niż  brzeg  wewnętrzny.
Połączenie  rynny  z  rurą  spustową powinno być wykonane w taki  sposób aby swobodnie  wchodziło
w rurę spustową poprzez kosz wpustowy.

Mocowanie uchwytów rozpoczyna się od sprawdzenia poziomu deski okapowej. Ewentualne odchylenia
od poziomu niweluje się odginając uchwyty.  Po wykonaniu odgięć, które odpowiadają najwyższemu i
najniższemu  położeniu  rynny,  pozostałe  pośrednie  odgięcia  wykonuje  się  po  naciągnięciu  sznura
łączącego uchwyty skrajne. Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5% w kierunku rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych do 10
m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzonej na długości 2 m nie powinno przekraczać 3 cm.

Razem z rynnami i rurami spustowymi do wymiany przewidziano pas nad i podrynnowy. Obróbkę rynien
należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo.

W miejscach przewidzianych w projekcie należy uzupełnić obróbki papą nawierzchniową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Odbiór  zamontowanych  rynien,  rur  spustowych  oraz  obróbek  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości
połączeń  pionowych  i  poziomych,  sprawdzeniu  mocowania  elementów  do  ścian  oraz  prawidłowości
spadków rynien.

Kontrola prawidłowości montażu rynien obejmuje sprawdzenie:

 zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną,

 prawidłowości wykonania złączy,

 jakości powłoki na elementach blach,

 rodzaju i jakości użytego materiału na roboty dekarsko – blacharskie. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru dla:

 wykonania rynien oraz obróbek jest mb wykonanych prac,

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
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1. PN-EN  508-1:2003  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Cześć 1: Stal.

2. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
3. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-03 - Remont posadzek wewnętrznych

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
remontowych posadzek wewnętrznych przy remoncie budynku Magazynowego w Podkowie Leśnej -
Dębaku. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

 wyrównanie poziomu posadzki

 zlicowanie posadzki gresem

1.3. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Materiały występujące przy powyższych pracach:

 beton konstrukcyjny C16/20 (B20)

 siatka zbrojeniowa 6mm 10x10

 gres antypoślizgowy

 klej mrozoodporny

3. SPRZĘT I MASZYNY

Przy robotach remontowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do:

 transportu technologicznego wyrobów,

 wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań,

 do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  przyrządy  do  badania  wytrzymałości
podłoża,

 do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,

 do impregnacji i nakładania zapraw - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie.

 do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek  plastycznych

 do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z buławami.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
Dostawa materiałów workowanych na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem
dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny.
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Przechowywać  w  suchym  pomieszczeniu  na  drewnianej  palecie  w  szczelnie  zamkniętych  workach,
chronić przed wilgocią. 
Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności.
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie
tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i zniszczeniem  mechanicznym.
Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  Należy  chronić  przed  przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki  samochodowe (tzw.
„gruszki”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu
lub  innych  środków  zaakceptowanych  przez Zamawiającego
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze +15°C,

 70 min. - przy temperaturze +20°C,

 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wyrównanie poziomu posadzki
W pomieszczeniach byłej  pralni  należy wyrównać poziom posadzki  poprzez wykonanie nad otworami
odpływowymi płyt betonowych z betonu B20 zbrojonego siatką 10x10, fi 6mm.
Przed przystąpieniem do betonowania  powinna być  stwierdzona przez  Zamawiającego prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

 prawidłowość wykonania zbrojenia,

 zgodność rzędnych z projektem,

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

 prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

 prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie
produkcji betonu.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i uzgodnionych  z
Projektantem.
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5 oC,
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym zamarznięciem. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
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 wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

 wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Zlicowanie posadzki gresem
Powstałe płyty betonowe wykończyć gresem, licując jego górną powierzchnie z istniejącym poziomem
posadzki.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób układania płytek.
Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej
płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową
szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  posadzka
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji  klejących zależy od rodzaju  płytek i  podłoża oraz wymagań stawianych podłodze.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od
wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą
krawędzią  ustawioną pod kątem około 50°.  Kompozycja  klejąca powinna być nałożona równomiernie
i pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość zębów pacy  zależy  od wielkości  płytek.  Prawidłowo
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 i więcej mm – 12 mm
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek
i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji
i  docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.  Następne płytki  należy dołożyć do sąsiednich,
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem
gumowym.
W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pokrywać  całą
powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.
W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  dylatacyjne.  Płytki  ułożyć  bez  listew
wykończeniowych, w narożnikach płytki szlifować
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem
(wodą).
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
posadzki  pacą gumową.  Zaprawę należy dokładnie  wcisnąć w przestrzenie  między płytkami ruchami
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i  niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na czynniki  zewnętrzne  po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także
płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przy powyższych pracach należy dokonać kontroli w zakresie:

 dokładności oczyszczenia podłoża

 materiałów stosowanych do wykonania posadzek

 dokładności naniesienia warstw oraz czasu ich schnięcia.

 właściwych parametrów mieszanki betonowej,

 wykonania zgodnego z projektem nowych podestów

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  z  płytek  badaniom  powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, specjalne masy do szpachlowania jak również materiały
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

 sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem wymaganej  szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,

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

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

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru w powyższych pracach są: 

 robót betonowych i żelbetowych - 1 m2 płaskich płyt, 1 t zbrojenie,

 układania płytek - m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

2. PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.

3. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
4. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
5. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości

objętości.
6. PN-EN  14411:2005  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Definicje,  klasyfikacja,  charakterystyki

i znakowanie.
7. PN-EN ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  uderzenia

metodą pomiaru współczynnika odbicia.
8. PN-EN  ISO  10545-7:2000  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  ścieranie

powierzchni płytek szkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.
10. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
11. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
12. PN-EN 12002:2005 Kleje  do płytek  – Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego cementowych

klejów i zapraw do spoinowania.
13. PN-EN  12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności

chemicznej zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-04 - Montaż stolarki budowlanej

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem ślusarki  przy  remoncie budynku Magazynowego w Podkowie Leśnej -
Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

 montaż stolarki drzwiowej

1.3. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  potwierdzające
odpowiednią jakość materiałów. 
Materiałami głównymi są: 

 stolarka drzwiowa stalowa. Maksymalne współczynniki dla drzwi zewnętrznych U≤1,50 [W/m2 K].
Drzwi wejściowe główne należy wyposażyć we wkładkę oraz klamkę

Szczegóły  związane z parametrami technicznymi,  wymiarami,  kolorem jak i  rozmieszczeniem stolarki
zgodne z projektem.
Każdy wyrób stolarki  i  ślusarki  budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm  państwowych,  a  w  przypadku  braku  takich  norm  -
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma, 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty korozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową
przeciwrdzewną.
Stolarka  i  ślusarka  montowana  w  przegrodach  budowlanych  nie  może  przekraczać  granicznych
maksymalnych wartości współczynnika przenikania Umax (W/m2*K) określonych w rozporządzeniu z dnia 5
lipca  2013  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

3. SPRZĘT I MASZYNY
Montaż stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Przy ich montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:

 sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,

 wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania stolarki w ościeżach,

 transportu technologicznego wyrobów,

 wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.
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4. ŚRODKI TRANSPORTU
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone środkami transportu
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych
bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  ocenić  miejsce  osadzenia  wyrobów,  czy  jest  możliwość
bezusterkowego wykonania montażu.
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do których ma przylegać
ościeżnica.  W  przypadku   występujących   wad  w  wykonaniu  ościeży  lub  zabrudzenia  powierzchni
ościeży   należy   dokonać  odpowiednich  napraw  i  ewentualnie  oczyścić  powierzchnie.  Ościeżnicę
mocować zgodnie z instrukcją producenta.
W  tak  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.
Elementy  kotwiące  zamocować  do  stolarki  i  osadzić  w  ościeżach.  Stolarkę  należy  uszczelnić  pod
względem termicznym materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Producent  stolarki   powinien   dysponować  wszelkim   potrzebnym   sprzętem,   kadrą  pracowników
wykwalifikowanych  itd.,  niezbędnymi  do  przygotowania  konstrukcji  w  warsztacie  i  zamontowania  na
budowie.
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę
min.  5  mm, którą  po zakończeniu  robót  wypełnia  się  trwale  plastyczną masą uszczelniającą.  Cięcia
elementów  stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ocena jakości powinna obejmować:

 kontrolę przygotowania ościeży i nadproży ,

 sprawdzenie zgodności wymiarów,

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 stolarki.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10
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Normy

1. PN-EN 13501-1:2008 - Kasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.

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

3. PN-EN  410:2001  -  Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i  słonecznych  właściwości

oszklenia.

4. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

5. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych – Wymagania.

6. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła -- Metoda obliczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-05 - Wykonanie elewacji i prace dodatkowe

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem elewacji  przy  remoncie budynku Magazynowego w Podkowie Leśnej -
Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  ocieplenia
budynku  i obejmują:

 skucie odparzonych tynków

 oczyszczenie i gruntowanie podłoża,

 wyprawę tynkarską i elewacyjną,

 naprawa drzwi stalowych

1.3. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały do wykonania elewacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych).  Wybór  systemu  należy  do  Wykonawcy  i  wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Nie należy mieszać materiałów z różnych systemów.

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.

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-polimerowa),
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię ścian, w której zatapiana jest
siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

Zaprawy tynkarskie - jako cienko powłokową wyprawę zewnętrzną, należy zastosować masę tynkarską
silikatową barwioną w masie, kolor zgodny z projektem.

Narożniki: 

 do wzmacniania narożników budynku i otworów okiennych drzwiowych zastosować aluminiowy
kątownik z ramionami z siatki.

Farba silikatowa (krzemianowa) na elewację.

Blacha stalowa ocynkowana  gr. 1 mm

Farba antykorozyjna do stali.
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Materiały  systemowe  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  oryginalnych,  nie  napoczętych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem
promieniowania słonecznego. 
Zaprawy  systemowe  należy  przechowywać  w  oryginalnych  workach  chronionych  przed  wilgocią  nie
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 0C. 

3. SPRZĘT I MASZYNY

Przy pracach elewacyjnych należy przewidzieć zastosowanie następującego sprzętu:

 do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,

 do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

 do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki   do
materiałów suchych i o konsystencji past,

 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,

 do kształtowania  powierzchni  tynków –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni,

 pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wyroby  do  robót  elewacyjnych  i  dodatkowych  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. WYKONANIE ROBÓT

1) Przygotowanie podłoża
Należy skuć odparzone tynki a także oczyścić ściany – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre
przyleganie  –  przyczepność  istniejącego  tynku  do  podłoża,  uzupełnić  ubytki  podłoża  tynkiem
cienkowarstwowym.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody wsypywać  suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki
z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Przy użyciu przygotowanej zaprawy  osadzić narożniki ochronne z siatką na narożach budynku oraz na
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ościeżach. Następnie nakleić dodatkowe wzmocnienia po skosie naroży okien i drzwi, wykonane z siatki
o wymiarach 25 x 30cm.
Gotową  zaprawę  należy  rozprowadzać  na  powierzchni  ścian  warstwą  grubości  2-3  mm za  pomocą
gładkiej,  stalowej  pacy.  Na  świeżą  zaprawę  nakładać  siatkę  z  włókna  szklanego  (z  zachowaniem
zakładów  min.  50  mm),  a  następnie  nanosić  drugą  warstwę  zaprawy  grubości  ok.  1  mm  i  równo
zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4) Farba gruntująca - podkład 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich.
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5) Powłoka wykończeniowa - farba silikatowa
Po całkowitym wyschnięciu powierzchni ściany można przystąpić do malowania elewacji.
Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i  wolnych od substancji  zmniejszających
przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni),
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni),  mocne,

mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoża,
- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni).

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podłożach
nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % dodatkiem czystej
wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych
warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać
pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić
uwagę na równomierne nakładanie farby.
Nie używać rdzewiejących naczyń i  narzędzi.  Na jednej płaszczyźnie  pracować bez przerw,  stosując
farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać
ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania.
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie umyć
wodą narzędzia.

6) Elementy stalowe – naprawa drzwi stalowych
Drzwi  garażowe  należy  oczyścić  z  istniejących  powłok  malarskich  a  następnie  pomalować  farbą
antykorozyjną dwukrotnie na kolor wskazany w projekcie. Wszystkie drzwi garażowe z wyjątkiem drzwi
do pomieszczenia depozytu należy w poziomym pasie od poziomu terenu uzupełnić płytami z blachy
stalowej ocynkowanej gr 1mm. Płyty należy łączyć z istniejącymi drzwiami przy pomocy spawania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych i dodatkowych należy przeprowadzić badania materiałów,
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie  dokumentów towarzyszących wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej ST.
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W czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających
zakryciu), dotyczy to przede wszystkim:

 kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni,

 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,

 kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

 kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– farby – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia powinna posiadać jednorodny i stały kolor i
fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej  powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości,
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót elewacyjnych i dodatkowych jest m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.
2. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów.
3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
4. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-06 - Roboty tynkarskie

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
tynkarskich przy remoncie budynku Magazynowego w Podkowie Leśnej - Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte  w niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą prowadzenia  robót przy
wykonaniu prac przy tynkach cementowo – wapiennych.

1.3. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych:

 przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie,

 zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin,

 do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany,

 do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002.
Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C,

 do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone
w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych,

 skład  objętościowych  składników  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

 materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów
opakowanych  powinno być  kryte,  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych,

 wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.

 wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.

3. SPRZĘT I MASZYNY

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.
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Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża – młotki,  szczotki  druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do

mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

b) do  przygotowania  zapraw  –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę,
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Cement  i  wapno suchogaszone luzem należy  przewozić  cementowozem, natomiast  cement  i  wapno
suchogaszone  workowane można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem;
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem z innymi  asortymentami kruszywa  lub jego frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie
obniżonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub
wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji technicznej robót tynkowych.
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
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b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę

zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, 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 tynków zwykłych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące
wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię  tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych  jako iloczyn  długości
ścian w stanie surowym i  wysokości  mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej  na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

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

2. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

3. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

5. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

6. PN-EN  934-6:2002  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,

kontrola zgodności i ocena zgodności.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

ST_B-07 - Roboty malarskie

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich przy remoncie budynku Magazynowego w Podkowie Leśnej - Dębaku.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót
malarskich

1.3. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIAŁY

Do  malowania  ścian  i  sufitów  stosować  farby  akrylowe  emulsyjne.  Kolor  według  wytycznych
Zamawiającego. Rozcieńczanie tego rodzaju farb za pomocą wody. 
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.
Środki gruntujące: zalecane przez producenta zastosowanych farb.
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

 środek grzybobójczy do czyszczenia ścian,

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  w/w  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej
i specyfikacji technicznej,

 są właściwie  opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

 producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r.  (Dz.  U. Nr 11, poz. 84
z późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane
zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty
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charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171
z późn. zmianami),

 opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji  niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.  U. Nr 173, poz.  1679, z późn.
zmianami),

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót
malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

3. SPRZĘT I MASZYNY

Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i  środków
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu  farb i  innych materiałów w postaci  suchych mieszanek,  w opakowaniach papierowych
zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie  ściany  i  sufity  w  budynku  magazynowym  należy  wyczyścić  środkiem  grzybobójczym,
zagruntować a następnie pomalować dwukrotnie farbą akrylową. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania  można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni
nie może ona spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

 całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem   montażu   armatury   i urządzeń
sanitarnych),

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

 całkowitym ułożeniu posadzek,

 usunięciu usterek na stropach i ścianach,

 wykonaniu podłoży pod posadzki, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.
Podłoża  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować odpowiednie preparaty.
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących
i dezynfekujących.
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Powłoki  powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  Barwa powłok powinna być jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Elementy  budynku,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać określonym normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich terminy przydatności
do użycia podane na opakowaniach,

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna stanowić  jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
W przypadku farb ciekłych niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

 skoagulowane spoiwo,

 nieroztarte pigmenty,

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

 kożuch,

 ślady pleśni,

 trwały, nie dający się wymieszać osad,

 nadmierne, utrzymujące się spienienie,

 obce wtrącenia,

 zapach gnilny.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,

 sprawdzenie wsiąkliwości,

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

 sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości   należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni   przewidzianej  pod
malowanie  kilkoma  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna  nastąpić  nie
wcześniej niż po 3 s.
Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania:  dla  farb
emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.
Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub
całkowicie i wykonać je powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru dla robót malarskich jest m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.
3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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