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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach – „Harcówka”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót. 

Specyfikacją objęte są następujące roboty (kody CPV): 

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.6. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.7. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania lub odtworzenia istniejących obiektów (jezdnie, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów, pieszych, uczniów i nauczycieli. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
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z Inspektora nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

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

cenę kontraktową. W przypadku braku konieczności wydzielenia placu budowy z istniejącego pasa 

drogowego wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony Inspektora nadzoru. 

1.5.3. 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 wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru, 

 występowanie nadmiernego hałasu, wibracji 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą  

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych  materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych w budynku świetlicy, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla otoczenia.  

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach wewnętrznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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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 niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca z 

Wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia Inspektora nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i odmową zapłaty za te 

roboty. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach 

o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak określone w dokumentacji 

projektowej i kosztowej. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

Wymieniać sprzęt niesprawny. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia sprzętu w stosunku do przyjętego w dokumentacji, o 

ile jego użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych robót. 

Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

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

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do przyjętych w 

dokumentacji, o ile ich użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja, wymaganiami ST, 

PZJ, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru program 

zapewnienia, jakości. W programie zapewnienia, jakości. Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia, jakości powinien zawierać: 

A) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

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

 procesie technologicznym,  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru; 

6.2. Zasady kontroli, jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 

6.4. Badania i pomiary 

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

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

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

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację właściwości użytkowych  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 ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektor nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

 (1) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 (2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

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

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

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

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru. 



10 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

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

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

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

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

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

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
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• recepty i ustalenia technologiczne, 

• książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST i ew. PZJ, 

• deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ, 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z ST i PZJ, 

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. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 

technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budynku koniecznych dla robót remontowych 

w budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji zadania. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

1. Rozbiórka stolarki okiennej 

2. Rozbiórki pokrycia dachu wraz z ołaceniem 

3. Rozbiórka rynien i rur spustowych 

4. Rozbiórka starych parapetów, zbicie tynków 

5. Rozbiórka kominów 

5. Rozbiórka kostki brukowej 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Wszystkie materiały z rozbiórki winny być na bieżąco wynoszone poza obręb budynku i tam 

zabezpieczone i składowane. 

Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winny być czyszczone na bieżąco, szczególnie dokładnie 

przed zakończeniem dniówki. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót w/w istotne materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT 

Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP - strefa wykonywania robót winna być 

wydzielona w sposób uniemożliwiający dostęp osób nie będących pracownikami wykonawcy. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

─ Elementy stolarki drzwiowej i drobne elementy stalowe wykuć z otworu ręcznie, oczyścić i odnieść 

na miejsce składowania. Materiały składować z segregacją na materiały zakwalifikowane przez 

właściciela obiektu do odzysku i materiały całkowicie nieużytkowe. 

─ Fragmenty ścian murowanych, posadzek, armatury ceramicznej  rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

Gruz z rozbiórki przetransportować na miejsce tymczasowego składowania na placu budowy. 

─ Po zakończeniu robót rozbiórkowych gruz wywieźć z placu budowy, teren uporządkować i oczyścić 

z resztek gruzu. 

─ Elementy rozebranych posadzek sztucznych, instalacji z tworzyw sztucznych  i stalowych rozebrać 

ręcznie lub mechanicznie i przetransportować na miejsce wstępnego składowania. Po zakończeniu 

robót odstawić na miejsce utylizacji 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności wykonania rozbiórek z zasadami i wymogami dla robót rozbiórkowych 

podanymi w punkcie 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Według zasad określonych w stosownych KNR i KNNR, w jednostkach miar: 

- Rozbiórki drzwi – szt. m
2
; 

- Przycięcie parapetów – szt. mb, m
2
; 

- Rozbiórki fragmentów ścian – 1 m
2
, 1 m

3
, 

- Rozbiórki podłóg, posadzek, podłoży –  m
2
,  m

3
; 

- Rozbiórki elementów drewnianych – mb, m
2
,  m

3
; 

- Rozbiórki instalacji – szt., mb, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 

nadzoru inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiającego. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

prac murarskich i uzupełnień ścian istniejących dla robót remontowych budynku świetlicy wiejskiej w 

Węglowicach.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

- murowania kominów  

- uzupełnienia ścian po otworach, zamurowanie przebić 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST.00 “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 “Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo 

dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej. 

Materiałami wykorzystanymi do robót murarskich będą: 

• cegła pełna klasy 15 MPa  

• zaprawa cementowo-wapienna klasy 5 MPa – od murowania ścian zewnętrznych i  

  wewnętrznych oraz ścianek działowych do gr. 12 cm 

• zaprawa cementowa klasy 7 MPa – do murowania ścian fundamentowych i ścianek działowych  

  gr. ¼ c.  

• cement, piasek, wapno, woda, kleje na bazie cementu 

• inne materiały pomocnicze. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem prac murarskich wykorzystany może być sprzęt: 

• mieszadła elektryczne, betoniarka 

• piony, poziomice i łaty 

• wiertarki i wkrętarki ręczne 

• szpachle i kielnie 

• inne narzędzia pomocnicze. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza się przewożenia i rozładunku 

samochodami samowyładowczymi 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST.00 i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.Roboty murarskie . 

Roboty należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy. 

Mury z pustaków ceramicznych i  cegły 

Do wykonania murów stosować ogólne zasady jak dla wiązania cegieł. Ściany murowane za zaprawie 

cementowo- wapiennej klasy M=5MPa z dodatkiem plastyfikatorów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 

projektową oraz z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania murów należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 

murów z obowiązującymi normami i przepisami według protokołów badań kontrolnych i atestów 

jakości materiałów, protokołów odbiorów wykonanych murów oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 

za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W trakcie odbioru sprawdzić należy: 

 badanie spójności spoin pomiędzy elementami murów, 

  sprawdzenie sposobu ułożenia materiałów konstrukcyjnych ścian 

 sprawdzenie wykonania ścian w pionie 

 sprawdzenie wykonania ścian w poziomie 

 sprawdzenie szerokości wykonanych spoin 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor nadzoru po 

zakończeniu wszelkich robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszelkie pomiary i badania 

dały wynik pozytywny. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ścian od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 2 sztuki na całej długości dwumetrowej łaty 

kontrolnej. Maksymalne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być 

większe niż 2 mm na 1 metr. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót murarskich stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 

jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 

ryczałtowej za określony zakres robót. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe 

 przygotowanie stanowiska pracy 

 przygotowanie zapraw 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

 gruntowanie wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w 

           specyfikacji 

 prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-65/B- 14504 Zaprawy budowlane cementowo 
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PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

PN- 89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – 

Arkady 1990 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.03 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

CPV –45421000-4 

Roboty w zakresie wymiany stolarki budowlanej 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki 

budowlanej okiennej dla budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prowadzenia robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej: 

- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  okiennego z 

uszczelnieniem styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą  

- uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych  

 - szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych 

 -  malowanie krat okiennych zewnętrznych farba olejną 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w 

otworze budowlanym 

1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 

otworze budowlanym 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Okna montować po wykonaniu robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

”Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 

- okna PCV z okleiną drewnopodobną  rozwierane i uchylno-rozwierane, obsadzone na 

kotwach stalowych. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw=1,1 W/(m2*K). Okno 

z nawietrzakiem, z mikrowentylacją 

Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych 

norm, a także posiadać atest producenta. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 ‘Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 

- wiertarka 

- poziomica 

- inne drobne narzędzia 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
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Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem 

w czasie transportu. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00. ‘Wymagania ogólne”. 

5.1. Montaż stolarki okiennej 
Ościeżnice okienne  należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co do 

długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami 

mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży 

ościeżnicy nie większe niż 30cm. 

Dla stolarki  PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz 

ilości kotew i łączników. 

Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był 

mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę  

przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/ 

Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy wstawić ościeżnice w otwór 

zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę ustawić w poziomie i pionie 

ościeżnicę zamocować ościeżnicę w kotwach założyć skrzydła wypełnić szczelinę pianka 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co 

do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie 

nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy 

wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 

mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 

Ościeżnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń 

z murem. 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej 

jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób 

trwały. Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się 

wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 

Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: m
2 
, szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/ 

 sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
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sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. SST/ 

sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za 

jednostkę obmiaru danego typ robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

10.2. PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia . Wartości 

10.3. PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i odbioru 

10.4. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

10.5. PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

10.6. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

10.7. PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane 

10.8 PN-75/B-94000  Okucia budowlane . Podział 

10.9 PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków 

10.10. Instrukcja ITB  Wytyczne projektowania i wykonania przeszkleń z szyb zespolonych . ITB Wa-

wa 1975 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.04 

POKRYCIE DACHU BLACHĄ 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

CPV – 42260000 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania robót remontowych dachu, dla 

budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 

oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

kosztorysową ,projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację właściwości użytkowych zgodne  z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1.  Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2.  Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 

warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 

zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3.  Inne blachy płaskie: 

1. blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.4.  Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 

poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 

10 mikrometrów. 

2.2.5.  Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości  0,55  mm. 

Profile T12, powlekany lakierem. 

2.2.6.  Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 

powłokami poliestrowymi w kolorach czerwieni lub brązu oraz pokryte warstwą pasywną. 
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Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. Minimalna gwarancja producenta na 

blachę to okres 25 lat 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

 

spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

4.2.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 

20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, 

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 

 

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 

zaleceń: 

 łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

 pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

 

5.3. Pokrycia z blachy o profilach dachówkowych 
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Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-

cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 

wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 

płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 

 Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 505:2002. 

 Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 

trapezowym, falistym, dachówkowym. 

 Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z 

powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, 

wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w 

normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

 Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania 

norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

 W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 

narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc 

ciętych, 

– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach, 

– blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, 

zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie 

wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku 

wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie 

dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 

bocznej nakładającej się krawędzi, 

– przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 

następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 

niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 

okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych 

arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 

swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 

uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu 

połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp 

powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej 

powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 

zaprawową. 
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5.4. Obróbki blacharskie 

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.4.3. 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. 

 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.5.2. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 

ponaddachowych. 

5.5.2. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 

mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.5.4. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5.5. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999 

5.5.6. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999. 

5.5.7. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 

wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 

na głębokość kielicha. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

niniejszej specyfikacji 

 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
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6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

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

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

6.3.2.  Pokrycia z blachy 

– Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-

EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, 

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

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

– Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 

i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni 

nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 

m2, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 

podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 

8.2. Odbiór podkładu 

8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 

mm w kierunku równoległym do spadku. 

 

8.3.  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

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

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

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

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

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

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

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 

odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.4.  Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.   

 

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

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
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8.6.  Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie podkładu, 

– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, 

kalenic, koszy, narożników  łącznie z podkitowaniem lub 

– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z 

przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących 

płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

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

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

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

stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 

1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 

2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 

3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania tynków elewacji, dla budynku 

świetlicy wiejskiej w Węglowicach  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy jednego z etapów prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych związanych z 

zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych,ciepłych , które zabezpieczają ściany budynku i 

budowli zawilgoconych oraz zasolonych na skutek podciągania kapilarnego przed dalszą destrukcją 

spowodowaną krystalizacją soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do 

otaczającego powietrza. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości systemowych materiałów 

wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań 

dotyczących wykonania i odbiorów robót tynkarskich z zastosowaniem systemu tynków 

renowacyjnych. Specyfikacja ta nie dotyczy innych etapów prac renowacyjnych polegających na 

wykonaniu wtórnych izolacji: poziomej i pionowej oraz osuszaniu budynków i budowli, jak również 

wykonania odsalających tynków kompresowych (traconych), skuwanych po zakończeniu procesu 

odsalania lub jego etapu.  

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

kosztorysową i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe – zespół czynności technicznych i technologicznych, 

powodujących trwałe zmniejszenie zawilgocenia ścian (do poziomu wilgotności higroskopijnej lub 

porównywalnej – zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotności masowej), umożliwiających prowadzenie 

dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniających właściwą 

eksploatację. 

System tynków renowacyjnych – system kompatybilnych ze sobą materiałów stosowanych do 

kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych murów. Podstawowymi składnikami są: obrzutka, 

tynk podkładowy (magazynujący), tynk renowacyjny - ciepły. Do składników uzupełniających zaliczyć 

można: preparat do neutralizacji soli, szpachlę wygładzającą, farby do wymalowań. 

Obrzutka – warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób półkryjący lub całopowierzchniowy,  w 

celu poprawienia przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża.  

Tynk podkładowy – fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, której 

producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1:2004, stosowana do wyrównywania podłoża pod 

tynk renowacyjny lub jako warstwa systemu magazynująca szkodliwe sole budowlane. 

Tynk renowacyjny – ciepły  – fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, 

której producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1:2004 . 

Tynk renowacyjny – zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, stosowana do ścian 

murowych wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent klasyfikuje jako 
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zaprawę tynkarską renowacyjną wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te mają dużą porowatość i 

przepuszczalność pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne.  

Preparat do neutralizacji soli – preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakładany zawsze 

bezpośrednio na oczyszczone i przygotowane podłoże przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Może 

być stosowany opcjonalnie. 

Stopień zasolenia muru – określona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilość szkodliwych soli 

budowlanych:  azotanów, siarczanów i chlorków, pozwalająca na klasyfikację, wg instrukcji WTA  

Wilgotność masowa – wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy 

suchego materiału. 

Wilgotność higroskopijna – wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary 

wodnej przez materiał do masy suchego materiału, w konkretnych warunkach cieplno-

wilgotnościowych, w stanie równowagi.  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ – wskaźnik, który określa ile razy wyższy jest opór 

dyfuzyjny warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych 

warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjęto terminologię z PN-EN 998-1: 2004 – parametr ten 

nazywany jest współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej. 

Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny – wyrażana w metrach grubość warstwy nieruchomego 

powietrza, której opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiału o grubości d. 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Tynk nawierzchniowy  
Gotowa zaprawa tynkarska na bazie wapna trasowego posiadająca dużą porowatość, dzięki czemu 

magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk jest hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na działanie na 

działanie siarczanów. Odznacza się dużą przyczepnością do podłoża, szybo wchłania wilgoć z 

podłoża przez co przyspiesza osuszanie muru. 

Można ją nakładać ręcznego lub maszynowo, jest łatwa w obróbce 

.Parametry techniczne: 

grupa zaprawy: T1 CSI wg PN-EN 998-1 

Temperatura zużycia: + 5 ° C do + 30 ° C 

Współczynnik przewodzenia ciepła - < 0,7 W/mK 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem : 5/20(wartość tab. EN1745  

Tynk nawierzchniowy ma spełniać wymogi PN-EN 998-1/ 

2.2. Renowacyjny tynk wyrównawczy (podkładowy) TKP-WTA 

Tynk podkładowy na bazie wapna trasowego TKP-WTA przeznaczony jest do wykonywania tynków 

podkładowych o dużej porowatości na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach i wyrównywania 

nierówności podłoża przed układaniem tynku nawierzchniowego  

Dane techniczne: 

klasa zaprawy: R CS II wg PN-EN 998-1 

Uziarnienie: 0-1,5 mm 

Temperatura użycia: +5 °C do + 30 °C 

dyfuzyjność: μ < 15 

Porowatość: > 45% obj. 

Renowacyjny tynk podkładowy TKP-WTA spełnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003 

Zaprawy do wykonywania obrzutki 

 

2.3. Renowacyjna warstwa sczepna VSP-WTA 

VSP-wta sporządzona na bazie cementu trasowego zaprawa do wykonywania obrzutki (warstwy 

sczepnej). 

VSP-WTA zwiększa wytrzymałość podłoża i przyczepność tynku renowacyjnego, wyrównuje 
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chłonność podłoża, jest odporna na działanie siarczanów, dyfuzyjna, 

Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej 

Dane techniczne: 

klasa zaprawy GP CS IV zgodnie z PN-EN 998-1 

wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 N/mm2 

uziarnienie: 0 -0,4 mm 

temp. użycia: + 5 ° C do + 30 ° C 

Renowacyjna warstwa sczepna VSP-WTA spełnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003Wymogi 

dla zapraw  

do obrzutki  

2.4. Głębokopenetrujący preparat gruntujący MTG 

MTG to głęboko penetrująca, wodna dyspersja gruntująca na bazie szkła wodnego potasowego, do 

zwiększenia przyczepności i wzmacniania powierzchni starych, kredujących tynków i farb mineralnych 

i 

silkatowych – pod kolejne roboty wykończeniowe. 

Do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Stosowana jest jako 

· grunt na mocno nasiąkliwe podłoża mineralne 

· jako grunt na podłoża zwietrzałe, osypujące się 

· do rozcieńczania farb i tynków na bazie potasowego szkła wodnego 

· do wzmacniania i zwiększania przyczepności podłoży mineralnych 

· do wewnątrz i na zewnątrz budynków 

Dane techniczne: 

Spoiwo: szkło wodne potasowe i spoiwo wspomagające 

Ciężar właściwy: ok. 1,05 do 1,10 kg/l 

Kolor: bezbarwny 

Temperatura użycia: + 5°C do + 30°C 

podłoża oraz struktury – faktury podłoża 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania systemu tynków renowacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. Przy doborze 

narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 

 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

4.1.Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynków renowacyjnych mogą być przewożone jednostkami 

transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 

wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1.Warunki przystąpienia do robót 
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Do wykonywania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynków oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 

 

5.2.Wymagania dotyczące podłoża 

System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z cegieł, pustaków 

ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczków betonowych wymurowanych na tradycyjnych 

zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podłożach z betonu. Wytyczne 

producenta mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie tynków 

renowacyjnych na innych podłożach. 

 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości  około 80 cm powyżej najwyższej widocznej lub 

ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą 

zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 

cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w 

zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu 

skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. 

Tynków renowacyjnych nie wolno stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na 

wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. na 

cokołach). 

Zanieczyszczenia, stare powłoki malarskie (wykonane bezpośrednio na murze) usunąć 

mechanicznie, zmyć wodą z dodatkiem detergentu lub zastosować specjalistyczne preparaty (o ile nie 

wpłyną one szkodliwie na późniejsze funkcjonowanie systemu tynków) zalecane przez producenta 

systemu. 

Podłoże należy oczyścić z: 

– kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. 

Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 

– starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. W zależności od 

rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub 

stosując specjalistyczne środki zalecane przez producenta systemu, 

– z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez 

szczotkowanie na sucho szczotka drucianą. 

 

5.2.2. Neutralizacja skażeń biologicznych 

Po mechanicznym usunięciu skażeń biologicznych (mchów, porostów, grzybów pleśniowych itp.) 

zastosować środki biobójcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi 

produktów. 

 

5.2.3. Powierzchniowa neutralizacja soli 

Przy średnim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) należy stosować 

układ warstw, który zabezpiecza warstwę świeżo nałożonego i nieposiadającego jeszcze właściwości 

hydrofobowych tynku przed penetracją rozpuszczonych soli.  Można to uzyskać stosując specjalne 

preparaty na bazie związków baru i sześciofluorokrzemianu ołowiu, przekształcające na powierzchni 

przegrody sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Należy je nakładać zgodnie z wymogami karty 

technicznej produktu i przestrzegając odpowiednich przepisów BHP z karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej. Po nałożeniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji należy ścianę przetrzeć np. 

drucianą szczotką (skutki reakcji z solami widoczne są w postaci znajdujących się na powierzchni 

kryształków), usuwając powstałe kryształki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna może być 

ponowna impregnacja ściany. Preparaty te nie są skuteczne w odniesieniu do azotanów. 
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Alternatywą jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podkładowego lub renowacyjnego, pod 

warunkiem nieuwzględniania jej w ogólnej grubości warstw systemu. Zakłada się, że warstwa ta jest 

warstwą ochronną dla następnych, wliczanych do systemu. 

 

5.2.4. Wyrównanie ubytków 

Przed rozpoczęciem prac polegających na uzupełnieniu ubytków, konieczne jest wykonanie na 

oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest składnikiem systemu tynków renowacyjnych 

(patrz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji), jednakże w przypadku konieczności wyrównania powierzchni 

i/lub uzupełnienia ubytków musi ona być wykonana bezpośrednio na murze, następnie uzupełnia się 

ubytki i wykonuje właściwe warstwy systemu tynków renowacyjnych, jednakże bez ponownego 

wykonywania obrzutki.  

Ubytki wypełniać po związaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, że specyfikacja zastosowanego 

systemu wyraźnie nakazuje inaczej. 

Do uzupełniania ubytków należy stosować: 

  przy niskim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy lub  

- tynk renowacyjny 

e)  przy średnim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy lub  

- tynk renowacyjny 

 

- tynk podkładowy. 

 

5.3.Wymalowania 

Do wymalowań nadają się zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie. Mogą to być, 

wg zaleceń WTA: 

– farby wapienne, 

– farby wapienne z dodatkiem białego cementu, 

– dwuskładnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powłoki), 

– wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe, 

– farby na bazie mikroemulsji silikonowej. 

Właściwości farb powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegółowej 

specyfikacji technicznej. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich podane są w odrębnej 

ST „Roboty malarskie” Kod CPV 45442100-8. Decyzję o wyborze konkretnego rodzaju farby 

podejmuje projektant. 

5.4. Wymagania odnośnie jakości  

5.4.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:  

a) pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

b) poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 

5.4.2. Naroża i wszelkie obrzeża powinny być wykonane i wykończone zgodnie z dokumentacją 

projektową, np. wykończone na ostro lub zaokrąglone. Tynki na stykach z powierzchniami 

inaczej wykończonymi (np. przy ościeżnicach,  parapetach itp.) powinny być zabezpieczone 

przed odpryskami i pęknięciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokości 2-4 mm. 
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5.4.3. Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na  powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ocena jakości będzie obejmować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

Prawidłowość wykonania powierzchni tynku: 

- odchylenie płaszczyzny tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej: nie większe niż 

2 mm w liczbie nie większej niż 2 na długości 2m łaty kontrolnej; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 1,5 mm na 1m i nie 

więcej niż 3 mm w pomieszczeniu; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 1,5 mm na 1m i nie 

więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego dokumentacją: nie więcej niż 2 mm 

na 1 m 

Kontrola jakości robót obejmować będzie: 

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem tynków 

- wykonawca badania: producent materiałów 

- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane 

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem tynków 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: kontrola dokumentów 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: porównanie wykonanych 

- tynków z projektem i stwierdzenie ich wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiary, przez stwierdzenie 

wzajemnej zgodności robót wykonanych i projektu. 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

4. Sprawdzenie podłoży: 

- termin badania: w trakcie wykonywania robót 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

5. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne, opukiwanie 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

6. Badanie grubości tynku, wyglądu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie 

występowania wad i uszkodzeń: 

- termin badania: w trakcie wykonywania tynków i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiar 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 
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7. Sprawdzenie odchylenia, pionowości, poziomowości i kąta: 

- termin badania: w trakcie wykonywania tynków i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiar 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty podlegają obmiarowi. Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg KNR, 

KNNR. Są to głównie 1m
2
, 1 m wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami 

kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i utrzymane w należytym stanie 

przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót zanikających 

należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz 

czynności wyszczególnione w punkcie 5. Według zasad określonych w punkcie 6. Dla odbioru 

wykonanych robót wszystkie badania określone w punkcie 6 muszą mieć wynik dodatni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Obowiązujące normy 

PN-70/B 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 

PN/B-12030: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

Przechowywanie i transport 
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1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania iniekcji ścian zewnętrznych, dla 

budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Iniekcje  są stosowanie w celu: 

 ochrony przed wnikaniem i zabezpieczeniu przed wodą  

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.4. Zakres robót objętych ST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 

metodą iniekcji wtórnych izolacji poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji wtórnych wykonywanych metodą iniekcji 

(chemiczną). Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodą 

wciskania blach oraz tynków renowacyjnych na murach, w których odtworzono izolację metodą 

iniekcji. Roboty te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi 

poniżej: Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna. Przepona (izolacja 

pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, 

umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej 

wilgotności. Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac 

iniekcyjnych preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną 

blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na 

wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w 

murze. Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy 

materiału suchego wyrażony w %. Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia 

a materiałem porowatym, aż do osiągnięcia punktu równowagi. Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek 

masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie równowagi, w konkretnych 

warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania izolacji 

wtórnych metodą iniekcji, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu 

i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznaczenie – pkt 2 ST 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów  
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Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Materiały do iniekcji  

Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych wyrobów 

o konsystencji: – płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania 

preparatów w formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu 

składników, – sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym, 

preparatów na bazie cementu.  

2.2.2. Woda  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z 

innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 

Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 – są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej,  

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w 

sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, – producent 

dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 

(zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 

iniekcyjnych:  

– preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia,  

– preparatów iniekcyjnych nieposiadających certyfikatu WTA potwierdzającego ich skuteczność,  

– preparatów do zesklepiania otworów i wypełniania pustek w postaci rozcieńczonych szlamów, 

tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp.  

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych Wymagania ogólne odnośnie 

przechowywania i magazynowania preparatów iniekcyjnych powinny być zgodne z wytycznymi 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej 

+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu 

wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub 

cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 

w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

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

pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta systemu, w szczególności w 

zakresie rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego podawania preparatów w otwory. 

Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia:  

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposażona w 

wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna być wyposażona w prowadnicę 

pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów,  

b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 
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 c) do podawania preparatu w otwory – iniektor (urządzenie  membranowe lub tłokowe do iniekcji 

niskociśnieniowej) lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka, 

d) pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania 

preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów wyprawą, termometr, wilgotnościomierz, 

naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji  

Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. Materiały iniekcyjne w opakowaniach należy ustawiać 

równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu preparatów 

iniekcyjnych workowanych oraz materiałów płynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszą 

umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, 

to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych  

Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań 

wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i materiału do 

iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu iniekcji i 

ewentualnym wykonaniu wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie rzeczywistego zużycia 

materiału do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru. 

5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  

Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas 

muru, w którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty muru należy usunąć, uzupełnić 

ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować zgodnie z wymaganiami szczegółowej 

specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazówek producenta systemu. Informacje o 

właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia próbne.  

5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  

Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 

(karcie technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura powietrza i podłoża 

(muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa od +30°C. 

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 

stosowanych preparatów iniekcyjnych. Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy 

wykonywać w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 

m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 m dla skał zwartych, jednorodnych odspajanych 

mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od 

kategorii gruntu danego miejsca. 

5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji  

5.5.1. Wymagania ogólne  

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu udokumentowane 

doświadczenie w wykonywaniu takich prac.  

B. W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy ujmować dane 

określone w pkt. 6.3.  

C. W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo.  
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D. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach. 

E. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia 

preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie. 

 F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory z obu 

stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 

2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony 

ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu iniekcyjnego, wypełnienie 

otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać taki sam cykl z 

drugiej strony. Ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć poprzez iniekcję próbną lub przez 

zastosowanie odpowiedniego dla danej metody współczynnika odnoszącego się do zużycia materiałów 

przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego przez producenta systemu.   

G. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać mlekiem 

wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu.  

H. Iniekcję wykonuje się metodą ciśnieniową.  

I. Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie występowania 

wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów systemowych przeznaczonych do 

takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.  

J. Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy regulacji ciśnienia. Przy 

gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji należy przerwać i rozpocząć od nowa od 

minimalnego ciśnienia.  

K. W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. Zużycie 

określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe, zgodne ze zużyciem 

teoretycznym określonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego stanu 

muru, porowatości materiału z którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. 

Dlatego zalecane jest określanie koniecznego zużycia materiału do iniekcji oraz czasu jego tłoczenia na 

podstawie wierceń i iniekcji próbnych. Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się 

zużycie podawane przez producenta systemu.  

L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym 

izolowanej przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje 

doszczelniające (reiniekcje).  

M. Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót izolacyjnych, 

należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej specyfikacji technicznej, 

zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji: 

 – ciśnieniowej jednorzędowej UWAGA: Iniekcję ciśnieniową jednorzędową zaleca się stosować w 

ścianach o wysokim stopniu nasycenia wilgocią oraz w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń 

konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). 

Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. Otwory 

mogą być wykonywane poziomo, co ułatwia wykonanie przepony i połączenie jej z innymi izolacjami. 

Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj poziomo 

lub pod kątem do 30° bądź innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-

12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy usunąć pył sprężonym 

powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru 

nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych 

wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną 

przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy (ten czas określa producent 

zaprawy) należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy 

wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym przez producenta systemu, zgodnym z 

ciśnieniem podanym w pkt. 5.5.1. niniejszej ST, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu 

iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz czas 



45 

 

tłoczenia najlepiej ustalić na podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa 

producent systemu. Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić 

zaprawą systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego,  

– ciśnieniowej dwurzędowej UWAGA: Iniekcję dwurzędową ciśnieniową zaleca się stosować w 

murach o niskiej nasiąkliwości, jeżeli mur jest w znacznym stopniu nasycony wodą oraz w 

przypadkach, gdy wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w 

mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, 

by nie „kaleczyć” lica muru. Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w dwóch 

rzędach zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod kątem do 30° lub innym dostosowanym do 

sposobu iniekcji. Odległości między otworami w rzędzie nie powinny przekraczać 20,0 cm, a ich 

głębokość powinna być o 5-8 cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być 

przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. 

Jako zasadę należy przyjąć, że odległości między otworami sąsiadującymi ze sobą (najbliższymi) nie 

powinny być większe niż 12,5 cm. Z otworów należy usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez 

odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub 

puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego 

preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. 

Po rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie 

wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, 

pod ciśnieniem określonym przez producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem podanym w pkt. 5.5.1. 

niniejszej ST, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego 

równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz czas tłoczenia najlepiej ustalić na podstawie 

iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa producent systemu. 

 – ciśnieniowej wielostopniowej UWAGA: Metodę iniekcji wielostopniowej ciśnieniowej stosuje się 

przede wszystkim przy iniekcji murów niejednorodnych i z pustkami a także przy wysokiej wilgotności 

względnej powietrza (powyżej 85%). Iniekcja wielostopniowa składa się z trzech różnych etapów 

(stosowanych w kombinacjach dostosowanych do rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia 

wilgocią i wilgotności powietrza).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

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

pkt 6 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych  

Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne izolowanych 

przegród oraz kontrolę jakości materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót a także 

kontrolę przygotowania przegrody do iniekcji.  

6.2.1. Badania wstępne  

Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające określenie 

rodzaju iniekcji, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu tłoczenia preparatu 

iniekcyjnego, których nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W 

celu określenia rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną.  

6.2.2. Kontrola jakości materiałów 

 Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 

niniejszej ST. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: – w protokole przyjęcia materiałów na 

budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów iniekcyjnych, – stan opakowań (oryginalność opakowań i 

ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, – terminy przydatności podane na 

opakowaniach. 

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji  

Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru) o ile jej nie dokonano w trakcie 

badań wstępnych w zakresie: – wytrzymałości i stateczności przegrody, – grubości i stopnia 

jednorodności przegrody, – obecność pustek, kawern, – występowania rys i spękań (szerokość i 
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długość rys), – wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok). Po przeprowadzeniu 

prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST należy sprawdzić: – prawidłowość 

odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie iniekcja, – obecność luźnych 

fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys, – sposób przygotowania fug 

(oczyszczenia i wypełnienia), – wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza. Wygląd 

powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić za pomocą odpowiednich 

przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności 

wykonywanych robót iniekcyjnych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej ST i kartami 

technicznymi lub instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do iniekcji. Przed rozpoczęciem 

iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości. W trakcie 

iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co może 

wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy 

kontrolować na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry: 

– warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie 

panujące w przegrodzie w czasie robót, – wilgotność względną powietrza, – temperaturę konstrukcji, 

materiału iniekcyjnego i powietrza, – wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem 

ponumerowanych otworów, – informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których 

jest wykonana, – informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, 

rodzaj i zasada działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały, – 

informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, głębokość i kąt 

nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji, – zużycie 

materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie: – zgodności z 

dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, – jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, – prawidłowości przygotowania 

przegród (podłoży), – prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące). Przy 

badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest protokół dokumentujący kontrolę 

procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody. Przy odbiorze robót kontroli 

należy poddać: – ciągłość izolacji wtórnej, – zgodność rozstawu otworów z wymaganiami SST i 

zaleceniami producenta systemu, – sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian, 

– dokładność zasklepienia otworów, – stan nasycenia przegrody. Badania należy przeprowadzić 

wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar przeprowadzony z dokładnością do 0,1 

cm. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, 

opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.5. Badania po wykonaniu robót  

Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne z 

zaleceniami dokumentacji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Po upływie 6 tygodni 

i dodatkowo 6 miesięcy od przeprowadzenia iniekcji należy sprawdzić jej skuteczność poprzez pomiar 

wilgotności masowej przegrody powyżej izolacji wtórnej (na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu 

górnych otworów iniekcyjnych) i określenie spadku wilgotności masowej. Jeżeli wilgotność masowa 

jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a spadek wilgotności masowej wynosi co najmniej 70%, to 

należy uznać że przeprowadzone roboty iniekcyjne są skuteczne. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami 

ulegającymi zakryciu są prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania 

iniekcji. Odbiór koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi być dokonany przed 

rozpoczęciem iniekcji.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 8.4.1.Zasady przeprowadzania odbioru końcowego  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz SST.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności robót  jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę obmiaru 

danego typ robót. 
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1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich dla robót remontowych w świetlicy wiejskiej w Węglowicach.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich i związanych z nimi czynności i dotyczą wykonania następujących robót: 

- przygotowania  tynków pod malowanie  

- malowanie tynków ścian; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Materiały podstawowe: 

Woda – do przygotowania farb stosować można wodę zdatną do picia. Niedopuszczalne jest 

stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wody zawierającej tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. Farba – farba silikatowe do elewacji. Kolor malowań wg uzgodnień z Inspektorem 

nadzoru. Grunty pod malowania głęboko penetrujące 

Materiały pomocnicze: 

Taśma maskująca, podkład gruntujący zgodny dla farb silikatowych elewacyjnych gips, 

rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 
Materiały zabezpieczone przed uszkodzeniem mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni tynków temperatura nie powinna być niższa niż +8st. C -  temperatura w 

ciągu doby. 

Prace można rozpocząć po: 

- całkowitym wyschnięciu podłoża  -  dla tynku ciepłego minimum 90 dni  

- zagruntowaniu podłoża. 

- stwierdzeniu, że powierzchnie są oczyszczone z kurzu i brudu, tynki równe i 

gładkie. 

Powierzchnie gruntować środkami dopuszczanymi dla danej farby nawierzchniowej; 

Powłoki z farb powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni; barwa powłok powinna być 

jednolita bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń i śladów pędzla. 

Malowanie i prace towarzyszące wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem malowania 

- wykonawca badania: producent materiałów 

- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane 

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 
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- termin badania: przed wykonaniem malowania 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: kontrola dokumentów 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

3. Badanie powłok malarskich – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, próba ścieralności: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne, dotyk 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m
2
 powierzchni malowanej, 1 m listwy itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

- wizualne oględziny; 

- zaświadczenia o jakości materiału 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Według zasad określonych w stosownych KNR i umowy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

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

emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-EN –ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją . Część 7. 

Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-ISO 8501-1:1996 

 


