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Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru 

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontu elewacji budynku nr 2 przy ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia. 

Zakres prac zgodny z przedmiarem robót w tym: 
I. Wymiana stolarki okiennej 

1. Wymiana okna w pomieszczeniu zaplecza ochrony z montażem nawietrzaków 
2. Wymiana okien w byłej kawiarni z montażem nawietrzaków 
3. Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej przy wymienianych oknach 

II. Renowacja elewacji: 
1. Powierzchnie ceglane 

− prace demontażowe zbędnych elementów na elewacji 
− oczyszczenie strumieniowo ścierne murów gładkich z cegły - miękkie piaskowanie 
− oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej (przyjęto 50% pow. muru) 
− naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni i cegieł poprzez wymianę na materiał o 

analogicznych parametrach 
− uzupełnienie ubytków fug, malowanie spoin murów z cegły o powierzchni ponad 5 m2 
− przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją 
− punktowe scalenie kolorystyczne farba laserunkową murów z cegły 
− impregnacja elewacji - hydrofobizacja powierzchniowa roztworem żywicy krzemoorganicznej 

2. Powierzchnie betonowe 
− czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami 

malarskimi 
− miejscowe naprawy elementów betonowych systemowymi zaprawami (faktura jak istniejąca) 
− przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją 
− impregnacja, smarowanie dwukrotne powierzchnie betonów porowatych (powłoki ochronne na 

powierzchniach betonowych) 
3. Powierzchnie tynkowe 

− przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
− naprawy tynków zewnętrznych, faktura jak tynk istniejący 
− przecieranie istniejących tynków zewnętrznych dla ujednolicenia powierzchni 
− dwukrotne gruntowanie i malowanie farbami kzemianowymi elewacji - tynki (kolor jak 

istniejący) 
− dwukrotne malowanie obróbki blacharskiej 

4. Daszki nad wejściami 
− wymiana pokrycia z papy na daszkach z naprawą podłoża 
− wymiana obróbek blacharskich 
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5. Wymiana drzwi głównych z naświetlami 

− wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi z naświetlami, okucia drzwiowe stalowe do 
odzysku, dla powtórnego wbudowania 

− montaż drzwi zewnętrznych drewnianych dębowych z naświetlami na wzór i kształt jak istniejące 
łącznie z belką nad drzwiami i okuciami i elementami stalowymi z odzysku po konserwacji 
uszkodzonych powłok i elementów 

6. Wymiana drzwi bocznych 
− wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi bocznych 
− montaż drzwi zewnętrzne o analogicznych materiale jak drzwi główne, drzwi pełne 

dwuskrzydłowe ewakuacyjne w klasie EI60 z obróbką obsadzenia od zewnątrz i wewnątrz 
7. Elementy na elewacji 

− wykonanie i montaż napisu "KLUB 4 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ" 
− wykonanie i montaż napisu "OŚREDEK KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 
− renowacja i uzupełnienie zgodnie z obowiązującym wzorem o brakujące atrybuty Godła 

8. Oświetlenie zewnętrzne 
− wykonanie wypustu dla zasilania oprawy oświetlenia nad bocznymi wyjściami 
− wykonanie wypustów dla zasilania podświetlenia napisów z wpięciem do rozdzielnicy i montaż 

podświetlaczy LED, alternatywnie wykonanie napisów podświetlanych 
− montaż oprawy LED nad bocznymi wyjściami 

9. Rusztowania, zabezpieczenia 
− osłony okien i drzwi folią, zabezpieczenie elementów niedemontowanych na elewacji 
− demontaż i powtórny montaż z podłączeniem do instalacji elementów na elewacji typu tablice, 

nr itp 
− montaż rusztowań zewnętrznych z daszkami ochronnymi nad wejściem 

III. Elementy zagospodarowania terenu 
1. Wymiana czapki murka przy bocznym zejściu do piwnicy 
2. Wymiana 4 szt płyt granitowych przed wejściem głównym z przełożeniem pozostałych 
3. Wykonanie nawierzchni dla rowerów w narożniku przy furtce 
4. Pomnik 

− oczyszczenie i impregnacja pomnika 
− oczyszczenie i impregnacja cokołu pomnika, 

IV. Prace w klubie 
1. Wymiana płytek posadzki holu, 12 szt płytek kwadratowych dużych i 2 szt płytek kamiennych 

prostokątnych małych 
2. Malowanie korytarzyka przy pomieszczeniu zaplecza ochrony 
3. Malowanie stolarki drzwiowej w korytarzyku 

1.4. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Sprzęt i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Osprzęt elektryczny i sanitarny zdemontować i 
powtórnie zamontować lub odpowiedni zabezpieczyć. 
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.6. Zaplecze dla potrzeb budowy 

Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki (po konsultacji z SOI) na zorganizowanie i 
przygotowanie składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności z 
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dostępem do sieci wodnej i sieci elektrycznej. 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią 
ilość pojemników na gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące 
opróżnianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych). 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi 
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
e) możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstawania pożaru. 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
1.11. Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie 
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. 

c) Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,  
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT,  
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego,  
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,  
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
d) Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej 
do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany 
wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym 
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem 
Zamawiającego. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.  
 
3. WYKONANIE ROBÓT  
3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 

sztuką budowlaną lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego. Następstwa 
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jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. 

3.2. Wykonawca zatrudni posiadającego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierowników robót 
branżowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy. 

3.3. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  

3.4. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

 
5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach 

Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót (w przypadku rozliczenia innego niż ryczałtowe) 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie SST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Długości pomiędzy punktami 
należy mierzyć wzdłuż linii osiowej i podawać w m, cm. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie 
wymagają inaczej objętości będą wyliczane w m³ a powierzchnie w m². Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Przedstawiciela 
Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów (w przypadku rozliczenia innego niż ryczałtowe) 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
kosztorysowej w przedmiarze robót.  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Warunki płatności 

Rozliczenie robót wg zapisów umownych. Jednym z dokumentów będących podstawą płatności jest 
protokół odbioru robót oraz rozliczenie mediów komunalnych. 
8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania) 

Wszystkie koszty związane ograniczają ruchu powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych. 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty. 
9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych. 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
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dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
2. protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały),  
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
robót”.  
10. UWAGI DLA WYKONAWCY: 

1. Przed wykonaniem oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. 
2. Ofertę sporządzić metodą wg wskazań SIWZ. 
3. Prace mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500 
4. Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji   

z Zamawiającym. 
5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie oświadczenie, że roboty określone w 

przedmiarze robót i specyfikacji technicznej zostaną zrealizowane w całości i zgodnie z założeniami. 
6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

wykazu osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z podaniem nr dowodu tożsamości, 
adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzętu i pojazdów dostawczych (nr 
rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imię operatora) 

7. Korzystanie z urządzeń, sprzętu, pomieszczeń magazynowych i socjalnych po uzyskaniu zgody 
dowódcy Jednostki Wojskowej lub Kierownika SOI. Wielkość zużytych mediów komunalnych 
(woda-ścieki, prąd) zostanie określona zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy po zakończeniu 
zadania i podlegać będzie opłacie. 

8. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniający cudzoziemców, przed przystąpieniem do 
realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym fakcie celu 
uzyskania akceptacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 
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9. Przed przystąpieniem do prac budowlanych osoby związane z realizacją umowy muszą być 
przeszkolone (zaznajomione) z obowiązującymi w Siłach Zbrojnych przepisami w zakresie 
przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony PPOŻ, BHP i ochrony środowiska. 

10. Zdemontowane elementy po uzgodnieniu z kierownikiem SOI co do ich przydatności przekazać 
Zamawiającemu do magazynu SOI lub nieprzydatne elementy przekazać jako odpad do utylizacji, 
przedstawiając Zamawiającemu dokument przejęcia odpadu. 
Zdemontowane elementy stalowe należy protokolarnie przekazać we skazane miejsce do 
właściwego SOI. 

11. Roboty są objęte obowiązującą 23% stawką VAT. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawy 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736, z późn.zm.) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z późn.zm.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222,z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. Nr 1226 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r .- o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125, z późn.  

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

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650  z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. poz. 1966) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz.953 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony 
p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596 z późn. zm.) 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45111300-1 

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 
KOD CPV 45111220-6 

 
SST - B-01.00 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem remontu elewacji budynku nr 2 przy ul. Pretficza we 
Wrocławiu. 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- demontażem stolarki okiennej i drzwiowej 
- rozebraniem fragmentu nawierzchni przed wejściem  
- usunięciem zbędnych elementów ze ścian (prętów, haków, kołków itp.) 
- rozbiórką pokrycia daszków i obróbek blacharskich 
- wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności 

prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 
niniejszego zamówienia 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00 
„Wymagania ogólne" 

Nie przewiduje się odzysku materiałów z płytek ceramicznych. Odzyskowi podlegają okna, ogrodzenie, 
obudowa elewacji. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w SST - 
01.00 oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót rozbiórkowych. 
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie ich 
stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca użyje przykładowego sprzętu jak poniżej , lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 

- młoty wyburzeniowe 
- przecinarkami kątowymi do metalu, 
- rusztowania 
- leje budowlane zsypowe 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu . 
Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu , którą Wykonawca określa indywidualnie 
określając cenę wywozu za m3 obejmującą wszelkie koszty z tym związane (również koszty składowania czy 
utylizacji jeżeli w przedmiarze nie podano inaczej) 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie, 
- Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora, 

- W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i złożenie we 
wskazanym miejscu 

- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie 
ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY MURARSKIE 
Kod CPV 45262500-6 

 
SST - B-02.00 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
związanych z wykonaniem remontu elewacji budynku nr 2 przy ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych: 

- naprawienie uszkodzeń i ubytków w murze z wymianą cegieł i uzupełnieniem brakujących 
- oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej z uzupełnieniem fug 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót murarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
2.2.2 Cement trasowy, do uzupełniania ubytków w cegle 
Specjalna mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do uzupełniania ubytków w cegle o dobrej 
przyczepność, niskim skurczu i łatwej w obróbce (może być szlifowana) np. Restauriermoertel SK (Remmers) 
lub Optosan NSR (Optolith).  
2.2.3. Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem 
Przeznaczona do spoinowania i renowacji istniejących spoin w murach z cegły ceramicznej. Mineralna na 
bazie białego cementu portlandzkiego z zawartością trasu. Kolor dobrać do istniejących fug. Materiały do 
renowacji fugi np. Restariermoertel SK Remmers 
2.2.6. Cegła licówka na wzór zastosowanej na elewacji o właściwościach podobnych do cegły oryginalnej tj. 
podobnej wytrzymałości i porowatości, a także podobnej w barwie i faktury. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
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3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 
- kielnia, młotek murarski, łopata, 
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
- pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
- kątowniki murarskie, 
- betoniarka do wytwarzania zapraw, 
 
4. TRANSPORT 
Zasady transportu materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by 
zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo - wapienna 
powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa 
do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 
5.4. Wykonywanie murów 
5.4.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz 
elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem 
pionu i poziomu. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy. 
5.4.2. Mury z cegły pełnej (uzupełnienie, zamurowania) 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i 
mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i 
cieńsze niż 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm. 
Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia Użytkowe, dopuszczalne odchyłki 
spoin należy zmniejszyć o połowę. 
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą być 
stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i 
markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu. 
Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać 
wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru. 
5.4.3. Spoiny 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i 
mniejsza niż 10 mm. 
Spiony pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 
5.4.4. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej ilości 
cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegieł, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegieł jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  grubości różniącej się więcej 
niż o 5 mm należy wykonywać strzępia zazębione bocznie. 
5.6. Spoinowanie murów 

a) Sposób przygotowania podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w 
zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. 
Spoiny powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów i innych zanieczyszczeń. Słabo związane 
fragmenty należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć. Bezpośrednio przed spoinowaniem 
podłoże zwilżyć wodą. W przypadku reprofilacji istniejących spoin, starą, uszkodzoną zaprawę 
zaleca się usunąć na głębokość ok. 15 mm 

b) Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 3,5-4,5 l na 25 kg), 
a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i 
wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym 
przemieszaniu. Zaprawę nanosi się za pomocą kielni do fugowania i stalowej pacy, dbając o 
dokładne i pełne wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami muru. Stosować narzędzia ze stali 
nierdzewnej. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie robót oraz minimum 7 
dni po ich zakończeniu spoinowane elementy osłaniać przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem 
zaprawy. Uwaga! Ze względu na naturalne składniki należy na jednej powierzchni stosować 
wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej, pozwoli to uniknąć ewentualnych różnic w 
odcieniu barw zaprawy 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". Mury z cegły powinny 
być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszymi warunków technicznych wykonania robót. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 lub m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Odbiór techniczny robót murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
- grubość murów, 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw cegieł, 
- grubość spoin i ich wypełnienie, 
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
- PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
- PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ELEWACYJNE 
Kod CPV 45443000-4 

 
SST - B-03.00 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, odbioru 
robót impregnacyjnych ochronnych powierzchni związanych z wykonaniem remontu elewacji budynku nr 2 
przy ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) Oczyszczeniem za pomocą past i zmycie z usunięciem zabrudzeń biologicznych i farby 
b) Oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń atmosferycznych 
c) Oczyszczeniem strumieniowo-ścierne (piaskowanie rotec) elementów ceglanych i betonowych 
d) Usunięciem wtórnych spoin z ich uzupełnieniem 
e) Scaleniem kolorystyczne elewacji budynku oraz impregnacją - hydrofobizacją 
f) Impregnacją  powierzchni betonowych środkiem do impregnacji i hydrofobizacji 
g) Przygotowaniem starego podłoża tynków - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
h) Naprawą tynków zewnętrznych, faktura jak tynk istniejący 
i) Przecieraniem istniejących tynków zewnętrznych dla ujednolicenia powierzchni 
j) Dwukrotnym gruntowanie i malowaniem farbami krzemianowymi elewacji - tynki (kolor jak 

istniejący) 
k) Oczyszczenie i impregnacja pomnika 
l) Oczyszczenie i impregnacja cokołu pomnika, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z ST i 
poleceniami Inspektora. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne". 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały 
zgodnie z przedmiarem, opisem technicznym i rysunkami. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Laserunkowa farba mineralna np. Remmers Funcosil Historic Lasur, Keim Restauro Lasur 
Do stosowania w obiektach w celu kolorystycznego scalania podłoży wykonanych z różnych 
materiałów, np. po zakończeniu uzupełnienia ubytków. Może być wykorzystywana do 
malowania pierwotnego, ewentualnie renowacyjnego, starych i mocno przylegających powłok 
malarskich. Przeznaczona do malowania podłoży mineralnych, takich jak surowe powierzchnie 
wykonane z kamienia naturalnego, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu elementów 
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Charakteryzuje się niewielką siła krycia pozwalającą 
uzyskać efekt półprzezroczystości (prześwitywania podłoża) dzięki temu uzyskana powłoka 
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zachowuje naturalny wygląd i fakturę malowanej powierzchni, wierniej obrazując oryginalny 
wygląd podłoża. Paroprzepuszczalna - zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie 
wilgoci przez materiał, na którym została zastosowana, zawiera dodatki hydrofobowe chroniące 
pomalowaną powierzchnię przed wilgocią przenikającą z zewnątrz, powłoka jest trwała, odporna 
na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte 
zarówno w podłożu, jak i w otoczeniu. 

2.2.2. Silikonowy preparat hydrofobizujący np.: Funcosil SNL firmy Remmers lub Lotoxan N firmy Keim, 
Atlas SH 
Służy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, 
nasiąkliwych elementów oraz innych typowych podłoży budowlanych, np. cegły ceramicznej i 
silikatowej, gazobetonu, betonu, kostki brukowej, płyt cementowych. Po odparowaniu 
rozpuszczalnika, substancja czynna reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach 
materiału, obniżając w ten sposób poziom absorpcji impregnowanego podłoża. Charakteryzuje 
się bardzo wysoką zdolnością penetracji – dzięki niskiej lepkości i małocząsteczkowej budowie 
wnika w podłoże na głębokość zapewniająca optymalny efekt hydrofobizacji powierzchni. Jest 
trwała i odporny na alkalia, dzięki temu nie trzeba okresowo powtarzać zabiegu impregnacji. Nie 
powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i 
pary wodnej, pory pozostają otwarte. 

2.2.3. Hydrofobizacja elementów betonowych, kamiennych preparatem krzemoorganicznym, np.: 
Funcosil SNL firmy Remmers lub Lotoxan N firmy Keim 

2.2.4. Szpachlówka do naprawy tynków zwykłych np. Ceresit CT 29 
Szara, mineralna szpachlówka do naprawy tynków tradycyjnych i do wykonywania 
cienkowarstwowych „przecierek” na zewnątrz budynków. Zalecana grubość do 5 mm w jednej 
czynności roboczej, natomiast całkowita grubość (kilka warstw) do 30 mm. 
Może być użyta zarówno do wypełniania głębokich ubytków (np. bruzd po robotach 
instalacyjnych), jak i do wygładzania powierzchni tynków. 
Właściwości umożliwiają wykonywanie na ścianach i sufitach cienkowarstwowych „przecierek”, 
całkowicie pokrywających nierówne i chropowate powierzchnie tynków cementowych i 
cementowo-wapiennych. 
Dzięki dobrej przyczepności materiał może być użyty do wykonywania jednowarstwowych, 
pocienionych tynków na podłożach betonowych (monolitycznych lub prefabrykowanych) oraz na 
równych murach. Nadaje się także do wyrównywania mineralnych podłoży przed mocowaniem 
płytek ceramicznych i płyt izolacji termicznej, do tradycyjnego wykonywania robót tynkarskich 
oraz do drobnych prac murarskich. 

2.2.5. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych np. Zaprawa Tynkarska Atlas - tradycyjny 
tynk cementowy kat. III 

2.2.6. Elewacyjna farba np. zolowo-krzemianowa, na dowolne podłoża – mineralne i organiczne np. 
stare tynki akrylowe i silikonowe, stare powłoki dyspersyjne (emulsyjne) itp. 
Bardzo wysoka paroprzepuszczalność V ≥ 2.000 g/(m2·d) (bardzo niski opór dyfuzyjny pary 
wodnej Sd ≤ 0,01m). 

2.2.7. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, - środki do likwidacji 
zacieków i wykwitów, 

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności 
techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.8. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
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i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.9. Środki gruntujące 
Grunt akrylowy przeznaczony do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno chłonnych 
podłoży mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz 
cienkowarstwowe tynki mineralne będące ostateczną warstwą w systemach ociepleń, stosowany 
pod fasadowe farby akrylowe lub do jej rozcieńczania, głęboko wnika w podłoże, wyrównuje jego 
chłonność, zwiększa przyczepność farby nawierzchniowej, ogranicza wnikanie wody w podłoże i 
zabezpiecza przed powstawaniem przebarwień. 

2.2.10. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne 
Spoiwem jest olej schnący. Utleniając się, tworzy twarde a jednocześnie elastyczne powłoki. Ich 
odmianą są farby olejowo- żywiczne, w których spoiwo oprócz oleju (lnianego i i tungowego) 
tworzą stopione żywice fenolowe, ewentualnie modyfikowane kalafonia. Są odporne na 
działanie wody oraz na korozje, jednak żółkną i kredują na słońcu a na podłożach o odczynie 
kwaśnym ulegają zmydleniu. 

2.2.11. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki : 

• terpentyna balsamiczna i inne rozcieńczalniki zgodne z WT-661:2003 – ksyleny, solwent nafta, 
benzyna lakiernicza, octan etylu, octan n-butylu, etylocykloheksan. 

• i inne rozcieńczalniki; 
Powinny one odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2. Oczyszczenie elewacji, elementów betonowych 

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni cegły wodą pod ciśnieniem (lub parą wodną), (max 80bar) i 
miękkimi szczotkami z tworzywa sztucznego. Doczyszczenie szczotkami z tworzywa i 1 - 3 % roztworem HF 
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trudno usuwalnych nawarstwień – stężenia HF powinno być określone po przeprowadzeniu wstępnych 
prób, ale nie może przekraczać 3%. Po użyciu roztworu HF konieczne jest dokładne umycie powierzchni 
muru ( po 20 min ) w celu całkowitego usunięcia kwasu. 
5.3. Scalenie kolorystyczne elewacji ceglanej 

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w 
zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże 
powinno być suche, nośne oraz oczyszczone z zabrudzeń mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z 
kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o 
problematycznej przyczepności należy usunąć. 

Farba dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, gotowej do użycia po wymieszaniu z wodą. 
Przygotowuje się ją w dwóch etapach. W pierwszym, zawartości worka wsypuje się do wody (w proporcji 
ok. 5,0÷6,0 l na 10 kg suchej mieszanki), a następnie miesza do momentu uzyskania jednolitej konsystencji i 
koloru. Po zgęstnieniu wstępnie przygotowanej farby (ok. 30 minut), dolać pozostałe 4,0÷5,0 l wody tak, by 
ostateczna proporcja nie przekroczyła 10 litrów na 10 kg suchej mieszanki. Całość dokładnie wymieszać. 
Przyjęte proporcje mieszania zachować podczas malowania całej powierzchni. Farbę wykorzystać w ciągu 
ok. 10 godzin, w trakcie malowania nie dolewać do niej wody. Nanosić wałkiem lub pędzlem, w postaci 
cienkiej, równomiernej warstwy. W zależności od chłonności i struktury podłoża oraz zamierzonego efektu 
estetycznego malowanie przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu 
pierwszej. Nanoszenie farby prowadzić w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre”, unikając przerw i nie 
dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania powłoki wynosi ok. 2 do 6 
godzin, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Przerwy technologiczne 
podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na liniach 
gzymsów, pilastrów lub innych podziałów architektonicznych itp. W trakcie prac malarskich oraz w okresie 
wysychania farby, malowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach. 
Uwaga! Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na 
jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni różniących się 
między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru 
farby 
5.4. Impregnacja - hydrofobizacja muru okładzin ceramicznych, betonowych 
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od 
wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże przed 
rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych 
fragmentów oraz pozostałości tłuszczów, olejów i wosku. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy 
uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Uwaga! Preparat nie może być stosowany na 
powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może się wówczas przyczynić do intensyfikacji tego 
procesu. 
Preparat produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, 
rozcieńczać ani zagęszczać. Aplikację preparatu przeprowadza się metodą malarską jedno- lub dwukrotnie, 
w zależności od rodzaju i chłonności podłoża. Należy zwrócić uwagę na równomierne i obfite 
rozprowadzenie środka na powierzchni. Nanoszenie kolejnej warstwy można rozpocząć po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej (po około 6 godzinach). Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy przez kilka dni 
chronić przed działaniem opadów atmosferycznych. Uwaga! Preparat nie powinien być stosowany na 
podłożach, których warstwy na głębokość penetracji preparatu, zawierają styropian lub inne materiały 
budowlane nieodporne na działanie rozpuszczalnika organicznego (np. kity dylatacyjne, materiały 
lateksowe). 
5.5. Oczyszczenie elementów kamiennych, betonowych i zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej 

Doczyszczenie powierzchni kamienia poprzez mycie gorącą wodą lub parą wodną pod ciśnieniem, 
wspomagane chemicznym zmiękczaniem nawarstwień gotowymi środkami fabrycznymi firmy Remmers 
Fassadenreiniger-Paste czy firmy KEIM Steinreignier-N. Ustalenie odpowiedniego preparatu chemicznego 
musi wynikać z wcześniej przeprowadzonych prób na obiekcie i ocenie jego skuteczności pod nadzorem. 
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Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji mikrobiologicznej poprzez spryskanie suchego kamienia 1% 
roztworem alkoholowym preparatu Lichenicida 264 firmy Bresciani czy preparatem Capatox firmy Caparol. 
5.6. Przygotowanie podłoża, wykonywanie szpachlowań i tynków zwykłych 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Spoiny w 
murach ceglanych w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Na przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe uzupełniające. Gładź, szpachle należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.7. Malowanie elewacji 

Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system nakładania farby elewacyjnej. Jednowarstwowy nie 
wypełni wszystkich porów podłoża, a tym samym nie zapewni prawidłowej ochrony. Farbę należy nanosić 
metodą „mokre w mokre" unikając powstania śladów od użytego narzędzia malarskiego, a przerwy 
technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach budynków. Bezwarunkowo należy 
przestrzegać wszystkich zalecanych przez producenta odstępów technologicznych pomiędzy gruntowaniem 
i nakładaniem pierwszej warstwy farby, jak i aplikacją kolejnej. 

UWAGA: W celu potwierdzenia wybranego koloru należy wykonać próbkę kolorystyczną na elewacji 
(min powierzchnia próbki - 2m2) kolor musi być zaakceptowany przez Nadzór, wtedy można przystąpić do 
malowania całości. 

Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować dostateczna ilość farby z jednej partii 
produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Prace malarskie 
należy prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach. Nie malować przy wilgotności 
względnej powietrza wyższej niż 80%, i podczas opadów atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko 
wystąpienia przymrozków. Praca w upalne dni uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie farby (powstają 
smugi), zakłócony jest również właściwy proces jej schnięcia. 

Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: + 20°C i wilgotność 
względna powietrza 55%. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania, dokładność wykonania zgodnie ze 

szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw 
i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót murowych. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 
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przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 
metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót w zakresie: 

- zgodności ze specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
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. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót elewacyjnych – zgodnie z przedmiarem robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
11.1. Normy 

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków-Wymagania i badania, 
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
11.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady - 
1990 r. 

 
 
 



 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  str. 24 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
Kod CPV 45421000-4 

 
SST - B-04.00 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie dostawy i montażu bram związanych z wykonaniem remontu elewacji budynku nr 2 przy 
ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych związanych z: 

1. Wymianą stolarki okiennej: 
- wymianą okna w pomieszczeniu zaplecza ochrony z montażem nawietrzaków 
- wymianą okien w byłej kawiarni z montażem nawietrzaków 
- obsadzeniem podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej przy wymienianych oknach 

2. Wykonaniem i montażem drzwi zewnętrznych drewnianych dębowych litych z naświetlami na wzór 
i kształt jak istniejące łącznie z belką nad drzwiami i maskownicą wewnętrzną, zachowaniem 
sposobu otwierania. Okucia oraz elementy stalowe zdemontowane (z odzysku) po konserwacji 
uszkodzonych powłok i elementów do zamontowania w nowych drzwi. 

3. Wykonaniem i montażem drzwi zewnętrznych wyjść bocznych z sali o analogicznych materiale jak 
drzwi główne, drzwi pełne dwuskrzydłowe ewakuacyjne w klasie EI60 z obróbką obsadzenia od 
zewnątrz i wewnątrz odtworzeniem powłok malarskich. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z ST i 
poleceniami Zamawiającego. 
dodatkową akceptację Zamawiającego. 
1.5. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do terminowego, 
prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu określonego w punkcie 1.3 Specyfikacji.  
1.6. Zasady kontroli i odbioru robót. 
Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i 
obowiązującymi normami. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót murarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Stolarka okienna wymagania: 
 Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym profil klasy „A”, posiadające atesty ITB 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  
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 Profil minimum pięciokomorowy w kolorze białym – naturalnym, niefoliowane, szerokość 
profilu równym lub większym od 70 mm  

 Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową 

 Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki 
 Zawiasy z możliwością regulacji 
 Infiltracja powietrza: 0,8 . 
 Szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 200 Pa 
 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB  
 Szyby zespolone wielokomorowe ze szkła niskoemisyjnego, trzyszybowe dwukomorowe 

współczynniku ciepła Ug=0,6 W/(m2K), 
 Szyby w pomieszczeniach kuchni właściwej matowe (szkło trawione) 
 Szprosy wewnątrzszybowe szer. min. 18 mm 
 Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien nie może być większy niż wartości 

Uw(max) 1,1 W (m2xK)  
2.2.2. Nawietrzaki okienne higrosterowalne białe z okapem montowane od środka. 
2.2.3. Drzwi zewnętrzne dębowe lite z naświetlami na wzór i kształt jak istniejące 

 Wymiary i grubości skrzydeł, ram elementów dodatkowych jak istniejące na obiekcie 
 Drzwi wykonane z litego drewna dębowego suszonego do wilgotności zewnętrznej 12-14 %, 

zabezpieczenie przed wypaczaniem, celem minimalizacji naturalnych naprężeń drewna 
 Rama i skrzydła drzwiowe bezsęczne 
 Na całym obwodzie skrzydła, ościeżnicy zamocowana podwójna uszczelka akrylowa  
 Malowanie min czterokrotne farbami akrylowymi wodorozcieńczalnymi wielowarstwowo, 

odpornymi na czynniki zewnętrzne, nie zakrywając pięknego rysunku drewna 
 Belka, wewnętrzna listwa maskująca z drewna analogicznego jak drzwi 
 Rama naświetla z drewna analogicznego jak drzwi 
 Naświetle szklone szybą zespoloną z wielokomorowego ze szkła niskoemisyjnego, 

trzyszybowe dwukomorowe współczynniku ciepła Ug=0,6 W/(m2K), 
2.2.4. Drzwi zewnętrzne wyjść bocznych ewakuacyjne w klasie EI60 z zewnętrzną fakturą jak drzwi 

główne dębowe lite, wymiary jak istniejące 
2.2.5. Litery przestrzenne z wykończeniem rodzaju lica z plexi lub płyt kompozytowych lub z dibondu, 

PVC spienionego malowane, wysokość jak istniejące. Ostateczny rodzaj materiału liter do 
uzgodnienia z Zamawiającym po wykonaniu wizualizacji min. 3 propozycje. 

3. SPRZĘT 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i montażowych 
oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych 
elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. 
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Podstawą wykonania zakresu prac objętych niniejszą ST jest dokumentacja projektowa. Rysunki 
warsztatowe dotyczące montażu sporządzone przez dostawcę i wykonawcę bram powinny być uzgodnione i 
skoordynowane z Projektantem i wykonane na podstawie aktualnej dokumentacji technicznej dostawcy 
bram. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić rysunki konstrukcyjne warsztatowe, instrukcje, opisy 
graficzne i techniczne konstrukcji przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz 
zamocowania jej elementów do konstrukcji budynku. 
W zakresie wykonania i montażu bram garażowych prace obejmują: 

- sporządzenie rysunków warsztatowych i szczegółowych mocowania bramy do konstrukcji budynku 
oraz połączenia z elementami wykończeniowymi 

- dostarczenie i uformowanie wszystkich elementów stanowiących części składowe wykonywanych 
montażów; 

- wykonanie wymaganych zabezpieczeń i powłok ochronnych; 
- wykonanie, transport na plac budowy, składowanie, montaż , łączenie na miejscu przez śrubowanie 

lub kotwienie i mocowanie wszystkich konstrukcji; 
- rozmieszczenie elementów zgodnie z linią tyczenia i rzędnymi wysokościowymi  
- wykonanie uszczelnień i wykończenie połączeń; 
- wykonanie instalacji sterującej oraz podłączeń do instalacji zasilającej; 
- wykonanie prób funkcjonowania i dostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania prób. 

Montaż w otworze w ścianie zewnętrznej budynku zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. 
Montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta i dostawcy systemy przez wyspecjalizowaną firmą 
montażową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Za jakość materiałów odpowiada Wykonawca . Za wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od 
kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru. Połączenia elementów bramy garażowej z przylegającymi elementami budynku 
należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budynku i elementów budowlanych 
bez przeniesienia powstających obciążeń na elementy konstrukcji bramy. 
Montowane elementy muszą tworzyć jedną płaszczyźnie. Wszystkie połączenia z budynkiem musza spełniać 
wymagania w zakresie fizyki budowli, z uwzględnieniem zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i 
przed wilgocią oraz ruchu spoin.  
Odchyłki od wymiarów liniowych nominalnych powinny mieścić się w klasie tolerancji “2” wg PN-EN 
1529:2001; 
Odchyłki od prostokątności nie powinny być większe od podanych w normie PN-EN 1529:2001, dla klasy 
tolerancji “2”,  
Odchyłki płaskości powinny mieścić się w klasie tolerancji “2” wg normy PN-EN/1530:2001; 
Wygląd powinien być estetyczny , bez zabrudzeń, krawędzie powinny być proste, a ramy konstrukcyjne nie 
mogą być uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylegać do odpowiednich powierzchni na całej swej 
długości. Podstawą oceny zgodności są : zakładowa kontrola produkcji, badania typu, badania okresowe 
produktu. Produkt dostarczony na plac budowy i zamontowany w budynku powinien być trwale 
oznakowany stalową tabliczką , na której powinny być umieszczone co najmniej następujące dane : 

- nazwa producenta 
- nr wyrobu 
- symbol przegrody 
- nr aprobaty technicznej 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atest (świadectwo ITB ) dla bramy garażowej oraz dla systemu 
sterowania i zabezpieczeń w zgodności z polskimi przepisami . 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 z określeniem ceny jednostkowej wraz z zestawieniem okuć, układów 
dodatkowych montażowych. Cena ostateczna powinna zawierać cenę montażu oraz wykonania wszystkich 



 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  str. 27 

połączeń z elementami budynku. Wszystkie elementy niezbędne do montażu oraz koszty połączeń 
wkalkulować w ceny jednostkowe. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory należy przeprowadzać dla każdego elementu konstrukcyjnego systemu osobno. W protokole należy 
odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą do odbioru robót są 
badania obejmujące: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń z budynkiem 
- sprawdzenie wymiarów 

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy 

Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca jest zobowiązany oczyścić od zewnątrz i od wewnątrz 
zmontowane elementy w celu dokonania odbioru całości systemu wraz ze sprawdzeniem jakości i 
prawidłowości wykonania i osadzenia elementów szklenia. 
Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy w taki sposób by nie 
uległy uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych w budynku. Instrukcja dostarczana 
przez firmę przy odbiorze zamontowanego systemu zawiera opis obsługi ze sterowaniem. Obsługę 
gwarancyjną i serwisową zamontowanego systemu przeprowadzać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu 
na zasadach zawartych w warunkach gwarancji i umowie serwisowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
W trakcie realizacji zlecenia obowiązują: 

- odpowiednie przepisy prawa budowlanego 
- odnośne normy budowlane 
- przepisy BHP 

Konstrukcje aluminiowe muszą być projektowane i wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta 
systemu. Konstrukcje muszą spełniać odpowiednie wymogi określone w dokumentach dopuszczających je 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Karty katalogowe Instrukcje montażu producenta systemu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Kod CPV 45310000-3 

 
SST B-05.00 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji elektrycznych i oświetleniowych związanych z wykonaniem remontu elewacji budynku nr 2 przy 
ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 

Zakres prac do wykonania: 

• demontaż istniejącej instalacji oświetlenia 

• wykonanie instalacji zasilającej dla oświetlenia nad bocznymi wyjściami z wpięciem do 
rozdzielnicy, zasilanie w wykonaniu podtynkowym i korytkach gdzie nie możliwości ukrycia kabli 
podtynkowo, sterowanie włącznikiem lub zegarem 

• wykonanie instalacji zasilającej dla oświetlenia napisów z wpięciem do rozdzielnicy, zasilanie w 
wykonaniu podtynkowym i korytkach gdzie nie możliwości ukrycia kabli podtynkowo sterowanie 
włącznikiem lub zegarem 

• montaż opraw i naświetlaczy 

• zatynkowanie bruzd i odtworzenie powłok malarskich 

• pomiary i badania 
Zakup materiałów do wykonania robót 

• Transport materiałów na miejsce wbudowania 

• Składowanie materiałów 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz 
Specyfikacją ST -00.00. “Wymagania ogólne” oraz aktualnymi katalogami i „Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektrycznych” opracowanych przez Instytut Energetyki 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z przedmiarem, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST -00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z dokumentacją, opisem 
technicznym i rysunkami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem 
specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Główne materiały to: 

• Przewody, kable 

• Koryta instalacyjne 

• Puszki rozgałęźne 

• Oprawy oświetleniowe stropowe, ścienne 

• Inne niezbędne do wykonania zadania 
2.1. Oprawa natynkowa okrągła np. PN 110 T (wyjścia boczne) 

Cechy charakterystyczne: 
• materiał obudowy Aluminium odlewane ciśnieniowo 
• materiał klosza Tworzywo sztuczne przezroczyste 
• źródło światła LED 
• moc oprawy 4,3 W 
• odporność udarowa IK08 
• stopień szczelności IP65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Oprawa natynkowa kwadratowa (wejście główne) 
Kwadratowy plafon do oświetlenia pomieszczeń wilgotnych czy podświetlenia komunikacji, montaż 

oprawy możliwy na ścianie jak i na suficie np. Es-System QUADRON 
Cechy charakterystyczne: 
Moc 16W 
Stopień ochrony IP IP65 
Stopień ochrony IK IK10 
Klasa ochronności II 
Materiał dyfuzora PC 
Rodzaj dyfuzora opalowy 
Kolor oprawy Szary 
Kształt oprawy kwadratowa 
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2.3. Oprawa natynkowa liniowa podświetlająca 
Sposoby montażu: napowierzchniowy grunt, nasufitowy, naścienny 
Kolor: szary lub inny 
Materiał: Aluminium 
Długość (cm): ok. 119.50  
Moc oprawy (W): 48 
Klasa bezpieczeństwa: IK 06 
Stopień ochrony IP: IP 65 
Strumień świetlny 1: 3340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• elektronarzędzia ręczne 

• przyrządy pomiarowe do prób i badań po montażowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 
się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 
- samochód dostawczy do 0,9 T 
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00. “Wymagania ogólne” oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V Instalacje 
elektryczne. 
5.2. Warunki podstawowe wykonania robót elektrycznych 
5.2.1. Prace przygotowawcze 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

5.2.2. Połączenie elektryczne przewodów 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 
przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, 
przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami 
chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony. 
śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

5.2.3. Próby po montażowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób po montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
oraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych urządzeń. 

5.3. Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych 
5.3.1. Trasowanie: 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasy przebiegały w liniach poziomych i pionowych. 

5.3.2. Kucie bruzd: 
Bruzdy należy dostosować do średnic przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Zabrania 
się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Przy 
przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby korytka można było wyginać łagodnymi 
łukami. 

5.3.3. Przejścia przez ściany i stropy: 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie 
przedostawanie się wyziewów. 

5.3.4. Montaż osprzętu i przewodów 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 

5.3.5. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z kompetentnym 
przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do 
których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować 
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uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny 
być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać wyłącznie 
specjalistycznymi narzędziami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST WO.00.00. “Wymagania ogólne”, oraz w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
Sprawdzeniu podlega: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
- stanu powłok antykorozyjnych, jakości montażu elementów instalacji, 
- wyników pomiarów rezystancji uziemień, 
- protokołów pomiarów elektrycznych 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 

świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

 zgodności z dokumentacją i przepisami 
 poprawnego montażu 
 kompletności wyposażenia 
 poprawności oznaczenia 
 braku widocznych uszkodzeń 
 należytego stanu izolacji 
 skuteczności ochrony od porażeń 

6.3. Badania i pomiary po montażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania przewodów elektroenergetycznych na 

rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać 
obowiązujące badania rozdzielnic. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00.00.”Wymagania ogólne.” 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne.” 
Jednostką obmiaru jest: zgodnie z przedmiarem robót 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja powykonawcza 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 
 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po montażowych 
 protokoły pomiarów i badań 
 świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
 dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
 przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
 montaż przepustów, 
 zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 

wbudowania, 
 wykonanie robót montażowych, 
 wykonanie podłączenia urządzeń, 
 zarobienie i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami  

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
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- pomiary elektryczne obwodu 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary impedancji pętli zwarciowej 

 próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, 
sprawdzenie funkcjonalności układów, 

 wykonanie pomiarów, odbiorów, 
 doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
9.1. Normy 
PN-80/C-89205 

Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-IEC 60364-1:2000 

IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 
IDT IEC 60364-3:1993 
+ AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
IDT IEC 364-4-41:1992 
+ AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-E-04700:1998 Zmiany 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 
IDT IEC 449:1973 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych 
PN-90/E-05029 
IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw 
PN-92/E-05031 

IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 
IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 
PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
PN-88/E-08501 
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-93/N-50191 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 61024-1-1 
PN-IEC 61024-1-2 
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EQV IEC 50 (191):1990 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi.  
PN-E-05033:1994 

IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 

łączeniowy. 
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 
PN-90/E-05023 

IDT IEC 446:1989 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych    barwami 
lub cyframi. 

PN-70/E-79100 
Zmiany BI 9/71 poz.113 
BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 
BI 11-12/77 poz. 96. Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-87/E-90050 
Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
KOD CPV 45233200-1 

 
SST B-06.00 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących wykonywania robót zagospodarowania terenu związanych z wykonaniem 
remontu elewacji budynku nr 2 przy ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania  jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
1. Wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na 

podsypce piaskowej o grubości 5 cm (narożnik boku budynku) 
2. Wymianą płyt granitowych 
3. Wymianą czapki murka na zejścia do piwnicy 
4. Remont góry studni 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne". 
2.2. Płyty granitowe gr. min 15 cm o wymiarach jak istniejące 
2.3. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm szara 
2.4. Kruszywo do podbudów łamane i naturalne 
2.5. Beton klasy C 20/25 
2.6. Prefabrykowana czapka przekrycia murka impregnowana (wymiary, kształt jak istniejąca) 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.3. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
Jeżeli przedmiar nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 

rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
normach branżowych i wymaganiach 
5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  
być zgodny z przedmiarem. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 

- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
- lub inny rodzaj podbudowy określonej przez Zamawiającego. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od zakłądanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania kostki 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
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Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Zamawiającemu do akceptacji. 

6.2.1. Badania obrzeży 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 
Zamawiającego i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z założeniami oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z założeniami oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi zakładanymi nie powinny przekraczać 

± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości zakładanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od zakładanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Zamawiający. 
6.6. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 



 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  str. 38 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.7. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z przedmiaru. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z zakładaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości  ± 10% wysokości zakładanej, 

- dla szerokości  ± 10% szerokości zakładanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od zakładanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od zakładanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 
m wykonanej ławy. 

6.8. Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii zakładanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
Jednostką obmiarową jest m (metr). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
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- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY POSADZKOWE 
Kod CPV 45432100-5 

 
SST B-07.00 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych związanych z wykonaniem remontu elewacji budynku nr 2 przy ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na 
celu: 

1. Wymiana kamiennych płytek podłogowych kwadratowych 
2. Wymiana kamiennych płytek podłogowych prostokątnych 

Wykonawca przed zakupem i montażem materiałów posadzkowych musi przedstawić Zamawiającemu 
kolor i rodzaj do akceptacji. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
ST i poleceniami Inspektora. 
1.5. Zasady kontroli i odbioru robót. 

Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i 
obowiązującymi normami.  
 
2. MATERIAŁY I SUROWCE 
2.1. Płytki kamienne 

Faktura, kolor, rodzaj jak zamontowane w posadzce (kolor zbliżony do żółtego) 
2.2. Zaprawa klejowa elastyczna do kamienia 
2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania ułożenia wykładzin to: 

- progowe drzwiowe listwy wykończeniowe, 
- taśma dwustronnie klejąca, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin dywanowych. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
przedmiarze robot. Użyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach robot nazwy wyrobów i elementów, 
które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub 
materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać 
cechy – parametry techniczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Zasady prowadzenia robót 

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producenta. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
5.4. Wymiana płytek posadzkowych 

Po przygotowaniu zaprawy, należy ją nanieść na podkład przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 
około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek. Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia 
przyklejania płytek.  

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Przed całkowitym stwardnieniem 
kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania 
płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 
szachtów instalacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu 
na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

- przyczepności wykładziny, do podłoża. 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m) 
- prawidłowości przebiegu spoin. 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 2 mm na całej długości łaty), 
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- poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 
przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

- wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona 
klejem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". Płatność 
zgodnie z dokumentami umownymi. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
10.2. Przepisy związane 

1. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
3. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
4. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
5. PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
6. PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

polichlorku winylu) – Wymagania 
7. PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie- Cześć 1: 

Metoda Stuttgart. 
8. PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały - Właściwości i 

wymagania. 
9. PN-EN 14259 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe mechaniczne i elektryczne 
10. PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
Kod CPV 45262100-2 

 
SST - B-08.00 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rusztowań związanych z wykonaniem remontu elewacji budynku nr 2 przy ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych i demontażowych rusztowań RR-1/30 . W zakresie robót należy ująć; wyrównanie terenu, 
montaż i usztywnienie rusztowań, montaż pionów komunikacyjnych, zawieszenie drabinek, ułożenie 
pomostów roboczych i zabezpieczających, poręczy ochronnych, kotwienie rusztowań do ściany i wykonanie 
daszków zabezpieczających nad wejściami. Rusztowania podlegają okresowemu sprawdzaniu sztywności 
konstrukcji rusztowań które każdorazowo powinno być udokumentowane wpisem do dziennika budowy. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z ST i 
poleceniami Zamawiającego. 
dodatkową akceptację Zamawiającego. 
1.5. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do terminowego, 
prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu określonego w punkcie 1.3 Specyfikacji.  
1.6. Zasady kontroli i odbioru robót. 
Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i 
obowiązującymi normami.  
 
2. MATERIAŁY 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami 
norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach 
technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. 
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm 
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy czym 
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi. 
W przypadku, gdy w specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, 
elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż 
określono, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem nadzoru oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i 
transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi 
w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi 
wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i montażowych 
oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych 
elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. 
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 

- Umową 
- Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
- Warunkami Technicznymi Wykonania robót część 3, rozdział 2 
- Obowiązującymi przepisami prawa. 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom 
zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót związanych z montażem rusztowań 
5.3. Montaż rusztowań 
Rusztowania powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta. Osoby 
zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie 
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną. 
Odbiór rusztowania powinien być potwierdzony protokołem odbioru technicznego. Powinien on określać: 
użytkownika rusztowania, jego przeznaczenie, wykonawcę montażu z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy, dopuszczalne obciążenia konstrukcji rusztowania, datę jego przekazania do użytkowania, oporność 
uziomu, terminy kolejnych jego przeglądów. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca wykonawcę montażu rusztowania i 
dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania.  
Montaż rusztowania powinien być zgodny z BN-78/M-47900-01 i warunkami technicznymi. Powinien on być 
przeprowadzony pod nadzorem osób do tego upoważnionych. Dopuszczalna wielkość obciążenia nie 
powinna być większa niż 200-400 daN/m2. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,00 
m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. 
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo, w sposób zapewniający nieprzesuwność 
węzłów. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka aby 
siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. Zakotwienia powinny być umieszczone 
symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna 
przekraczać 5 m a w pionie 4 m. 
5.4. Zakres wykonywanych robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych część 3, rozdział 2. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać: 
- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 
jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, 
oględzin zewnętrznych, 
b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji technicznych, 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 
protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o 
jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do 
protokołu odbioru końcowego budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z rozbiórką elementów wg przedmiaru robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". Płatność 
zgodnie z dokumentami umownymi. 
8.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze 
− zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 
− transport wewnętrzny materiałów 
− wykonanie prac przygotowawczych 
− wykonanie robót zasadniczych  
− wykonanie prac pielęgnacyjnych 
− prace porządkowe 

W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z ST oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, 
że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
BN-78/M-47900-01 - rusztowania 
9.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH 

Kod CPV 45260000-7 
 

SST B-09.00 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pokrywczych związanych z remontu elewacji budynku nr 2 przy ul. Pretficza we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie naprawy pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

a) montaż obróbek z blachy ocynkowanej, 
b) naprawa podkładu pod papę 
c) pokrycie daszków papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności 

państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem 
związanym z realizacją niniejszego zamówienia 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

a) Papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na 
osnowie z włókniny poliestrowej, o właściwościach : 
- mechanicznych przy rozciąganiu: 

-wzdłużnym min. 900 N 
-poprzecznym min. 700 N 

- gramatura osnowy min. 250 g/m2 
- grubość min. 4 mm 
- reakcja na ogień - min. kl. F, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. μ = 20 000 
- giętkość w niskiej temperaturze: niedopuszczalne powstawanie na zewnętrznej stronie rys i 

pęknięć w temp. większej lub równej -8OC 
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: niedopuszczalne spływanie w temp. 

mniejszej lub równej +80OC 
b) Emulsja (masa) asfaltowa gruntująca do gruntowania betonowego podłoża dachów użyć emulsji 

asfaltowej rozcieńczanej woda, nie zawierającej lotnych rozpuszczalników organicznych 
c) Roztwór asfaltowy do gruntowania na Siplast Primer SBS. 
d) Papa zgrzewalna wierzchniego krycia papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 

modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Wymagania podstawowe: 
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e) Zaprawy naprawcze na bazie cementu, modyfikowane polimerami (PCC/SPCC), o specjalnie 
dobranym kruszywie, o wysokiej przyczepności służąca do naprawy ubytków w konstrukcjach 
betonowych i żelbetowych 

f) Szybko twardniejąca zaprawa cementowa do napraw powierzchni elementów betonowych i 
żelbetowych w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy 
kwarcowych i dodatków uszlachetniających. 
Koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie. Służy do wypełniania ubytków oraz 
pęknięć w podłożach mineralnych. Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości 
na ściskanie i ścieranie 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż 0OC; nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze; 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
zgrzaniem. 

Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w 
celu poprawienia estetyki dachu. 

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

W poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie przy 
kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza; 
5.3. Obróbki blacharskie. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Obróbki blacharskie wykonać wyłącznie z blachy ocynkowanej, obróbki blacharskie powinny być 
dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4. Naprawa powierzchni elementów betonowych 

Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji 
bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć 
mechanicznie, np. skuć. Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania 
należy mechanicznie poszerzyć do min 5 mm szerokości. Gładkie podłoża należy zgroszkować w celu 
uzyskania chropowatej powierzchni. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże 
należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową. 

Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa powinna być 
sporządzona wg proporcji podanych w Danych Technicznych. Ma ona konsystencję płynną i można nanosić 
ją pędzlem. Należy ją silnie wcierać w podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem 
głównej warstwy naprawczej  wymagane jest powtórne jej wykonanie. 

Na  wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, należy wykonać właściwą warstwę zaprawy, używając do 
tego celu pacy stalowej i dbając o dokładne wypełnienie (na wcisk) istniejących rys i spękań. Kolejne partie 
zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania materiału. W zależności od panujących 
warunków cieplno-wilgotnościowych zaprawa zaczyna wiązać już po ok. 1 godz.  W tym czasie wstępnie 
związaną powierzchnię można w zależności od wymagań wygładzić lub zatrzeć. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części pt. Wymagania Ogólne. Poszczególne etapy 
wykonania prac dekarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów są jednostki z przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 września  
- PN-EN 338: 2004- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
- PN-81/B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia 

statyczne i projektowe - Materiały 
- PN=81/0315/01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia statyczne i 

projektowe - Konstrukcje 
- PN-81/0315/01- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia statyczne i 

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

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-75/B-12029/Azl:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania 


