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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 wymianą części stolarki okiennej w budynku nr 17 w kompleksie 
wojskowym przy ul. Graniczna 13 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. Roboty rozbiórkowe: 
a) demontaż okien, drzwi balkonowych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
b) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

2. Roboty w zakresie stolarki okiennej: 
a) dopasowanie otworów okiennych do nowych okien 
b) montaż okien drzwi balkonowych PCV z obróbką obsadzenia, 
c) montaż nawietrzaków okiennych 
d) montaż moskitier w dolnych kwaterach okien 
e) naprawa ościeży okiennych wewnętrznych, naprawa i uzupełnienie tynków, 

odtworzeniem okładzin z płytek i malowania ościeży (kolor dobrać do istniejącego) 
f) montaż parapetów wewnętrznych z pcv, granitowych 
g) przygotowanie podłoża i malowanie ościeży okiennych zewnętrznych - opasek 
h) naprawa ubytków parapetów z ich malowaniem 
i) wymiana okienka podawczego i blatu 

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 
dostępem do sieci wodnej i sieci elektrycznej. 
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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  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
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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.  
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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 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.  
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- 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. 
 
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. 
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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 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) 
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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. 

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. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 
1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148) 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215.) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 

1518, 1593) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 

1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166.) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155) 

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). 
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- 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) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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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 (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                   

i odbioru robót rozbiórkowych związanych z wymianą części stolarki okiennej w budynku nr 17 
w kompleksie wojskowym przy ul. Graniczna 13 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: 
- demontaż okien, drzwi balkonowych 
- wywóz i utylizacja powstałego gruzu 
- inne niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania 
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. 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" 
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.  

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, 
- wyciąg, 
- rusztowania 
- leje budowlane zsypowe 
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- inne niezbędne do wykonania 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-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 
Jednostki obmiarowe robót związane z rozbiórką elementów wg przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-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 „Wymagania ogólne" 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- 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 W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
Kod CPV 45421000-4 

SST - B-02.00 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, 
odbioru i montażu robót stolarki budowlanej związanych z wymianą części stolarki okiennej 
w budynku nr 17 w kompleksie wojskowym przy ul. Graniczna 13 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) montażem okien PCV z obróbką obsadzenia i odtworzeniem powłok malarskich i 

okładzin, 
b) montażem drzwi balkonowych PCV z obróbką obsadzenia i odtworzeniem powłok 

malarskich i okładzin, 
c) montażem parapetów wewnętrznych, 
a) inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" 
2.2. Wbudować stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

Profile powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym, wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Stolarka powinna być dopuszczona do stosowania w 
obiektach budownictwa użyteczności publicznej na podstawie dokumentów zgodnego z przepisami 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). 
2.3. Rodzaje materiałów 

a) okna PCV 
b) drzwi balkonowe PCV 
c) nawietrzaki okienne 
d) moskitiery 
e) parapety wewnętrzne  
f) inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych, 

podział okna i sposób otwierania jak istniejące okna 

2.3.1. 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 wybranych pomieszczeniach 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)  
2.3.2. Nawietrzaki okienne ciśnieniowe białe z okapem montowane od środka. 
2.3.3. Podokienniki PCV wymagania (kolor do ustalenia z Zamawiającym): 

 profil wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej 
jakości okleinami PVC i laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montażu folią 
ochronną. 

 wykończenia boczne w kolorze parapetu 
2.3.4. Podokienniki wewnętrzne granitowe gr. 3 cm, kolor do ustalania z Zamawiającym na 

etapie wykonawstwa 
2.3.5. Moskitiera okienna ramkowa wykonana z wytrzymałej i lekkiej ramy aluminiowej oraz 

siatki z bardzo wytrzymałego włókna szklanego, odpornego na przetarcia z gęsto 
ułożonymi oczkami zapobiegającymi przedostawaniu się owadów czy nawet małych 
muszek do środka.  
Moskitiera wyposażona w zaczepy dopasowane do grubości ramy okna zapewniające 
szybki montaż/demontaż oraz dodatkowe uszczelki szczotkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Okucia budowlane:  
 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  
 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została 
ustanowiona norma. 

 Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3.7. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu wyrobów stolarki stosuje się także inne wyroby i materiały: 
 elementy mocujące w ościeżu: 
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- kołki rozporowe (dybie), kotwy, 
- śruby, wkręty, 

 elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe, 

 elementy wykończeniowe: 
- listwy maskujące, 
- kątowniki, profile. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi  
w specyfikacji, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz zalecenia (wytyczne) producenta. 

2.3.8. 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 
Główne właściwości: 

- szybki przyrost wytrzymałości 
- ograniczony skurcz 
- wchodzenie na wylewkę po 3 h 
- silnie przylega do sufitów 

Główne parametry 
- grubość warstwy: 5 - 30 mm 
- wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2 

Dane techniczne: 
- proporcje mieszania woda / sucha mieszanka: 0,12÷0,15 l / 1 kg, 3,0÷3,75 l / 25 kg 
- przyczepność do betonu min.: 0,5 MPa  
- temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia:  od +5 °C do +30 °C 

2.3.9. 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 
Parametry techniczne: 

- uziarnienie: 4 mm 
- grubość warstwy: 10 - 40 mm 
- ciężar objętościowy: ok. 1,7 kg/dm3 
- wytrzymałość na ściskanie: ok. 52 N/mm2 
- zawartość chlorków: ≤ 0,05 % 
- przyczepność: ≥ 1,5 N/mm2 
- wytrzymałość na rozciąganie: ok. 8,5 N/mm² 
- moduł sprężystości E: ok. 22 200 N/mm2 
- przyczepność do podłoża po cyklach zamarzania ≥ 1,5 N/mm2 
- absorpcja kapilarna: ≤ 0,46 kg*m-2*h-0,5 

2.3.10. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki 
Montaż stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Przy montażu wyrobów 

stolarskich należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby i materiały do montażu okien mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien  
w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz 
 z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utrata stateczności. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne  
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) 
producenta. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianką izolacyjną, zabezpieczając odpowiednio 
ościeżnice przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/. 
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5 cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę, 
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę, 
- zamocować ościeżnicę w kotwach, 
- założyć skrzydła, 
- wypełnić szczelinę pianką. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 

oraz rodzaju stolarki i sposobu ich mocowania. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

5.2.2. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu 

Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien, przed przystąpieniem do 
montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 

techniczną, 
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 

wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 

- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem  
a ościeżnicą.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- zgodność okien oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją  

w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
- zgodność okien oraz obróbek z niniejszą specyfikacją techniczną, 
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, 

- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów 
 i terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania 
te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

- podparcia progu ościeżnicy, 
- zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów 

między łącznikami mechanicznymi), 
- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających  
i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu w szczególności w zakresie: 
- zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
- jakości robót montażowych. 
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 sprawdzające jakość wbudowania okien, według pkt. 5. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i 
drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót z specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych 
oraz pomiarów długości i wysokości, 

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

- sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych 
nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości 
powyżej 2 m, 

- sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł 
powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

- sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami, 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy okien.  

Dostarczone na budowę elementy okien powinny być odebrane pod względem kompletności 
dostawy i zgodności poszczególnych elementów z dokumentacją i ST. Do każdej partii dostarczonych 
elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie, o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

 atestację dostarczonych elementów, 
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
 sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 
 wyposażenie dodatkowe, okucia itd. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podział. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY TYNKARSKIE 

Kod CPV 45410000-4 
SST - B-03.00 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                          
i odbioru tynków zwykłych zewnętrznych związanych z wymianą części stolarki okiennej w budynku 
nr 17 w kompleksie wojskowym przy ul. Graniczna 13 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 naprawy tynków zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych i obejmuje 
wykonanie następujących czynności: 

- naprawy i uzupełnienia tynków 
- naprawa i przecieranie istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych cementowo-

wapiennych kat. III (przygotowanie podłoża z naprawą rys, pęknięć i nierówności) 
- przygotowanie podłoża pod malowanie 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
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 
„Wymagania ogólne" 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich 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. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych np. Zaprawa Tynkarska Atlas - tradycyjny 
tynk cementowy kat. III 

- Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym  

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-
1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

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. 
Właściwości: 

- paroprzepuszczalna  
- odporna na warunki atmosferyczne 
- o dobrej przyczepności, zbrojona mikrowłóknami 
- łatwa w stosowaniu 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do 
wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, 
termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 

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

c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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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. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 

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. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. Roztworem szarego 
mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

Na przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe - odtwarzające kat. 
tynków istniejący w danym pomieszczeniu lub na ścianie. W przypadku wykonywania tynk narożnych 
należy stosować narożnik wzmacniające tynkarskie. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

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

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabeli 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
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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 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest mb, m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-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 „Wymagania ogólne" 
9.2. Cena wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

- osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
- umocowanie profili tynkarskich, 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie tynkowanych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 
Cena robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz koszty 

pomostów i barier zabezpieczających. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 

wycofana bez zastąpienia). 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do badań. 
- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu). 
- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
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- PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru). 

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

- PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
- PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
- PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady -

1990 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8 

SST - B-04.00 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, 
odbioru robót malarskich związanych z wymianą części stolarki okiennej w budynku nr 17 
w kompleksie wojskowym przy ul. Graniczna 13 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) Przygotowanie podłoża pod malowanie  
b) Malowanie ościeży i opasek okiennych farbą emulsyjną i fasadową (kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym). 
c) Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z malowaniem jakie występuj przy 

realizacji umowy. 
d) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, 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. Farby elewacyjna akrylowa typu FAT 15 z Teflon® surface protector. 
Farba akrylowa zbudowana na wysokogatunkowej żywicy tetrapolimerowej, absorberach 
promieniowania ultrafioletowego, środkach hydrofobizujących i uszlachetniających 
powłokę wzbogacona o formułę surface protector, przeznaczona do dekoracyjno-
ochronnego malowania nowych i odnawianych elewacji budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Można ją stosować na wszelkie 
podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz 
cienkowarstwowe tynki mineralne. 
Podstawowe właściwości: 

• zapobieganie osadzaniu się kurzu i brudu na powierzchni elewacji 

• ułatwia czyszczenie, usuwanie plam i zabrudzeń 

• zwiększona odporność na wielokrotne zmywanie 

• zapewnienie skutecznej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych 

• zmniejszenie wpływu destrukcyjnego działania promieni UV 

• przeciwdziałanie wnikaniu wody z szybkim spływaniu jej po elewacji 
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• zabezpieczenie przed wypłukiwaniem substancji ochronnych 

• zapewnienie wysokiej trwałości powłoki oraz swobodnej dyfuzji pary wodnej, czyli 
oddychania ścian. 

Podstawowe parametry: 

• Gęstość objętościowa: 1,43 g/cm³±10% 

• Zawartość suchej substancji: 57±5% 

• Czas schnięcia: 2 godz. 

• Nanoszenie kolejnej warstwy po 4 godz. 

• Czas pełnego utwardzenia: 28 dni 

• Temperatura stosowania od +5ºC do +25ºC 
Farby elewacyjne niezależnie od ich rodzajów powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych i świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały 
pomocnicze 

2.2.2. Farba lateksowa do wnętrz np. Dekoral Akrylit W 
Farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, 
cementowo- wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo- kartonowych, 
drewnianych i z materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń. Daje matowe i w 
pełni pozwalające "oddychać ścianom" powłoki. Nie powoduje podrażnień, jest przyjazna 
dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych. 
Właściwości wyrobu: 
- połysk wg PN EN 13300 mat 
- lepkość Brookfielda RVT.20+-2°C, min [mPas] 6500-9000 
- odporność na szorowanie: wg PN-EN 13300 – klasa 3 
- czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, 

najwyżej [h] 3 
2.2.3. Emalia akrylowa do wnętrz np. AKRYLUX 

Nowoczesna, szybkoschnąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa ogólnego stosowania. 
Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania tynków wewnętrznych, elementów 
metalowych. 
Wygląd powłoki: połysk 

Lepkość Brookfield RVT, RVT, 20±2°C, [mPas]: 1000 ÷2500 

Gęstość: 20 ±0,5°C, [g/cm3] 1,050÷1,350 
Ilość warstw: 2 

Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3),[h]4 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 

2.2.4. 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. 

2.2.5. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2.6. 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. 

2.2.7. 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. 

2.2.8. 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. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.2.1. Tynki zwykłe 
a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia 
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tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

b) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków 
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez 
producenta wyrobów malarskich. 

c) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

d) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.2.3. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 

wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.2.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 
na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.2.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.3. Malowanie 
Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system nakładania farby. 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. 

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. 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
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Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
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 malarskich – 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 B-00.00 „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-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć, 
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja, 
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 
- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

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

11.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2003 
rok, 

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


