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UWAGA:
1. Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

 Podstawy wykonania dokumentacji
 Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

2. Zastosowane  materiały  budowlane  jak  i  cały  obiekt  budowlany  muszą  spełniać  wymagania  określone
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylające
dyrektywę Rady 89/106/EWG.

3. Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Koszt  wykonania  robót  tymczasowych  oraz  prac  towarzyszących  obciąża  Wykonawcę.  Wykonawca
obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty (w zakresie robót podstawowych). 
Zakres  robót  obejmuje  m.  in.:   montaż  oraz  demontaż  rusztowań  wraz  z  instalacją  elementów
zabezpieczających (siatek, daszków ochronnych, zsypów, itp.),  budynku na czas prowadzenia robót,  oraz
inne roboty wynikające z przyjętej przez Wykonawcę technologii robót. Wykonawca uwzględni w cenie robót
podstawowych  również  prace  towarzyszące,  m.  in.  przygotowanie  dokumentacji  odbiorowej,  koszty
transportu,  utylizacji,  składowania  i wywozu  gruzu  oraz  innych  odpadów  budowlanych,  a  także  koszty
sprzątania. 

05 luty 2018r.
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ST-00 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.WYMAGANIA
OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont i przebudowa elewacji
oraz przeniesienie klimatyzatorów", Budynek Wydziału Prawa, Administracji  i  Ekonomii  Uniwersytetu
Wrocławskiego. 

Standardy  wykonania,  materiały,  typy  konstrukcyjne,  itp.  określone  w Specyfikacji Technicznej  oraz
w Dokumentacji  Projektowej  mają  na  celu  zdefiniowanie  właściwości elementów  robót.  Tego  typu
właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 

Przez  wymagany  standard  należy  rozumieć,  iż  Wykonawca  ma  obowiązek  zastosować  standard
techniczny  nie  gorszy  niż  w  Specyfikacji  Technicznej i w  Dokumentacji  Projektowej  określono,  pod
sankcją  uznania  każdej  części Robót  niespełniających  tego  wymogu  za  wadliwą,
z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej
i Dokumentacji Projektowej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca  nie  może  powoływać  się  na  jakikolwiek  zapis  Specyfikacji Technicznej  dla
usprawiedliwienia  swojego  nie  wywiązania  się  z  jakiegokolwiek  obowiązku  przypisanego
Umową. 

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji.

1.3. Zakres robót.

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

GŁÓWNE KODY CPV: 

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań
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Uwaga:

1. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać szczegółowych oględzin miejsca przyszłych
robót oraz warunków ich wykonywania. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzeniu
Dokumentacji  Projektowej,  możliwe  jest  wystąpienie  konieczności  wykonania  niewielkich  robót
uzupełniających do robót objętych postępowaniem przetargowym. Koszt ich wykonania winien być
skalkulowany w robotach podstawowych. 

2. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy założonym, a faktycznym stanem konstrukcji
lub  stanu  obiektu,  rozwiązania  zamienne  zostaną  podane  na  bieżąco  w  ramach  Nadzoru
Autorskiego przez Autora Projektu Budowlanego. 

3. Zamawiający  nie  przewiduje  zlecania  żadnych  robót  dodatkowych  poza  zakres  określony
w przedmiarach.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
udzielania aprobat technicznych.

Dokumentacja  Projektowa –  składa  się  w szczególności  z: Projektu  Budowlanego  oraz  projektów
wykonawczych (lub projektu budowlano-wykonawczego), w zakresie uwzględniającym specyfikę robót
budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz innych
dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, a określających zakres zlecanych Robót. 

Dokumenty  odniesienia  –  normy,  aprobaty  techniczne  oraz  inne  dokumenty  i ustalenia,  do
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik  Budowy –  stanowi urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu –  uporządkowany  zbiór  danych  przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 

 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi

naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
 pomiarach przemieszczeń.

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne
i praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i  ilości wykonanych robót, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,
przeglądów  i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego,
upoważniona i posiadająca niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkcji technicznej na
ww. stanowisku.

Laboratorium –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  służące  do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości wyrobów
oraz robót. 

Materiały  – wszelkie  urządzenia,  maszyny, tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania
Robót  zgodnie  z Wymaganiami Technicznymi i Dokumentacją  Projektową,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór  częściowy –  odbiór  mający  na  celu  sprawdzenie  zgodności z  Umową  wykonanych
i zgłoszonych do odbioru elementów Robót, w celu potwierdzenia właściwej realizacji, z uwzględnieniem
ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór  końcowy  –  odbiór  przeprowadzony  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  Robót,
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po usunięciu wskazanych w czasie odbioru
wad.

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, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru.

Teren Budowy – oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy. 

Polecenie  Przedstawiciela  Zamawiającego  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Przedstawiciela  Zamawiającego,  w formie pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji Robót  lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej właściwej branży. 

Przedmiar  Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót  podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych
(z podaniem warunków szczególnych, o ile takie występują). 

Przedstawiciel  Zamawiającego –  oznacza  Przedstawiciela  Zamawiającego  wg  definicji  klauzuli
Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 
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Rekultywacja -  roboty  mające na celu  uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 

Roboty –  oznaczają  Roboty  Stałe  i Roboty  Tymczasowe  lub  jedne  z  nich,  zależnie  od  kontekstu
sytuacyjnego lub treściowego. 

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 

Roboty  Tymczasowe –  oznaczają  roboty  tymczasowe  wszelkiego  rodzaju  (poza  Sprzętem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki –  część  graficzna  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę
lub wymiary części Robót(elementów) obiektu będącego przedmiotem Umowy.

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ST– Specyfikacja Techniczna 

Wspólny  Słownik  Zamówień –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,
stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
Rozporządzenia  2151/2003  (z  późniejszymi  zmianami),  stosowanie  kodów  CPV  do  określenia
przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Na dzień sporządzenia niniejszej dokumentacji obowiązuje rozporządzenie Komisji  WE nr  213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i  2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i  Rady  dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Wyrób  budowlany –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach
budowlanych,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i poleceniami Przedstawiciela  Zamawiającego,  Nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą prowadzenia robót budowlanych
dla  inwestycji  pn.  "Remont  i  przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
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1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 

Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na
polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24
godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia.  W  przeciwnym  razie  Przedstawiciel  Zamawiającego  może
natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 

Decyzje  Przedstawiciela  Zamawiającego dotyczące akceptacji lub  odrzucenia materiałów elementów
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną  kwestię,  włączając  wszelkie  uwarunkowania  sformułowane  w  Umowie  i Dokumentacji
Projektowej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytycznych państwowych. 

Przedstawiciel  Zamawiającego  jest  upoważniony  do  inspekcji wszystkich  robót  i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają
wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 

1.7.2. Dokumentacja Projektowa

Zgodnie  z  Umową  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  Dokumentację  Projektową  wraz
z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, itp.

Koszty  opracowania dokumentacji powykonawczej  obciążają  Wykonawcę i mieszczą  się  w kosztach
poszczególnych elementów Robót. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na
piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

1.7.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cechy  materiałów  i elementów  budowli powinny  być  jednorodne  i wykazywać  bliską  zgodność
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział  tolerancji określa  się  w  celu  uwzględnienia  przypadkowych,  małych  odchyleń  od
wartości docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty
powinny  być  prowadzone  w  taki sposób,  aby  cechy  materiałów  lub  elementów  nie  znajdowały  się
w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich.
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W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały
i roboty powinny być odrzucone. 

1.7.4. Koordynacja Dokumentów Umownych 

Dokumentacja Projektowa, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z
tych  dokumentów  jest  tak  samo  wiążące,  jak  gdyby  występowało  ono  we  wszystkich
dokumentach. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na  swoją  korzyść  jakichkolwiek  wyraźnych  błędów  lub
braków w     Specyfikacji     Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki,  
to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy
lub uzupełnienia.

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy. 

Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W  okresie  od  przekazania  Placu  Budowy  do  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  odbioru  robót
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej
infrastruktury  na  Placu  Budowy.  Uszkodzone  lub  zniszczone  powyższe  elementy  Wykonawca
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.8.2. Tablice informacyjne. 

Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz. 953), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Tablica  informacyjna  będzie  utrzymywana  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie,  przez  cały  okres
realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń
zabezpieczających  takich  jak:  płoty,  zapory,  znaki,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  oraz  zatrudnić
dozorców (jeśli zachodzi taka konieczność). 

Wykonawca  zapewni odpowiednie  oświetlenie  całodobowe  zapór  i znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie  znaki,  zapory  i urządzenia  zabezpieczające  powinny  być  zatwierdzone  przez  Inspektora
Nadzoru przed ich ustawieniem. 

Koszt  wykonania  lub  dostarczenia  i zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających
obciąża Wykonawcę. 
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1.8.4. Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. 

Do Dziennika Budowy wpisuje się: 

 datę dostarczenia Projektu Budowlanego lub Budowlano-Wykonawczego, 
 datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
 uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
 stanpogodyi temperaturępowietrzawokresiewykonywaniarobótpodlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 danedotycząceczynności geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wtrakcie

wykonywania robót, daty częściowych odbiorów, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 dane dotyczące pobierania próbek, 
 zgłoszenie zakończenia Robót, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Decyzje  Przedstawiciela  Zamawiającego  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

1.8.5. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne,  atesty  materiałów  i kopie  aprobat  technicznych  wyrobów  budowlanych,
orzeczenia  o  jakości materiałów,  recepty  robocze  i kontrolne  wyniki badań  Wykonawcy  będą
gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.8.6. Pozostałe Dokumenty Budowy. 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencja budowy. 
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1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę  na  Placu  Budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. 

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

Zaginięcie  Dziennika  Budowy,  związane  z  celowym ukryciem dowodów  mówiących  o  przyczynach
zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno  spowodować  natychmiastowe
powiadomienie właściwych organów. 

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa

1.9.1. Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych,
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia Robót. 

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania
projektowego,  urządzenia,  materiału  lub  metody,  które  są  chronione  patentem  lub  innym  prawem
własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania  określone  prawem,  dotyczące
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania określone powyżej  powinny być spełnione przez  Wykonawcę  przed przystąpieniem do
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 

Wykonawca  powinien  poinformować  Przedstawiciela  Zamawiającego  o  uzyskaniu  wymaganych
uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

Jeżeli niedotrzymanie  powyższych  wymagań  spowoduje  następstwa  finansowe  lub  prawne,  to
w całości obciążają one Wykonawcę. 

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
oraz prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań
ze  strony  Wykonawcy  nastąpi uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności publicznej  lub  prywatnej  to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan  odtworzonej  lub  naprawionej  własności powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia. 

Zakłada  się,  że  Wykonawca  zapoznał  się  z  zakresem  ewentualnych  robót  prowadzonych
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i  uwzględni ich  przeprowadzenie planując swoje  roboty.
Wykonawca  okaże  współpracę  i ułatwi przeprowadzenie  wymienionych  robót.  W  związku  z  tym
ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy. 
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W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią
instytucję  użytkującą  lub  będącą  właścicielem  instalacji,  a  także  Przedstawiciela  Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii  z odpowiednimi  służbami
specjalistycznymi. 

1.9.4. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony
środowiska  naturalnego,  a  w  szczególności  Ustawę  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  „Prawo  ochrony
środowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627). 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska i wewnętrzne  drogi transportowe powinny  być  tak

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,  olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
 możliwością powstania pożaru. 

c) Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji Robót  nie  może  powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy. 

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 lub Podwykonawcy. 

1.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Umowie.
Specjalne  zezwolenia  na  użycie  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi,  o  ile  zostaną
uzyskane  przez  Wykonawcę  od  odpowiednich  władz,  nie  zwalniają  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi na  wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i powinien  naprawić  lub  wymienić  wszystkie  uszkodzone  elementy  na  własny  koszt,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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1.9.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas  realizacji Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  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 powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia
i zdrowia  osób  zatrudnionych  na  Terenu  Budowy  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  osobom
postronnym. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty objęte Umową. 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126),  Kierownik  Budowy  sporządza  tzw.  „Plan  BiOZ”  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  i „Informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”,  opracowanej
przez Projektanta i zawartej w Projekcie. 

2. MATERIAŁY
Wszystkie  wyroby  budowlane  wprowadzone  do  obrotu  muszą  spełniać  wymogi oznakowań i oceny
zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92
poz.881 z  2004 z późniejszymi zmianami,  oraz ustawę z dnia  30 sierpnia  2002 o systemie oceny
zgodności (Dz. U. nr 166 poz. 1360). 

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile
innego rozwiązania nie zaleca Dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant. 

Wykonawca,  za  zgodą  Zamawiającego,  ma również  możliwość  zastosowania  standardu  wyższego
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to
będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych. 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.

Wszystkie materiały użyte do Robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego
wybranych.  Wykonawca  powinien  zawiadomić  Inspektor  Nadzoru  o  proponowanych  źródłach
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są nie jednorodne lub o niezadowalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

2.2. Źródła materiałów miejscowych.

Wszystkie  materiały  miejscowe  powinny  być  zaaprobowane  przez  Inspektora  Nadzoru  przed  ich
użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami.

2.3. Kontrola materiałów

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą, przed dopuszczeniem do Robót,
podlegać  inspekcji,  pobieraniu  próbek,  badaniom  i ewentualnej  dyskwalifikacji przy  stwierdzeniu
niezadowalającej jakości. 
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Wymagane terminy zgłoszenia materiałów do akceptacji,  należy ustalić każdorazowo z Inspektorem
Nadzoru. Termin ten nie powinien być krótszy niż 3 dni robocze. Termin może ulec skróceniu za zgodą
Inspektora Nadzoru,

Jakiekolwiek roboty, do których użyto niebadanych materiałów, bez zgody Inspektora Nadzoru, będą
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte
i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

Próbki materiałów  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę,  z  zastosowaniem  urządzeń
zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  nadzorem  Inspektora  Nadzoru  i z  taką
częstotliwością, jak określono w Wymaganiach lub zgodny z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. W całym
czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania
próbek. 

2.4. Przechowywanie materiałów

Materiały  powinny  być  przechowywane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich
jakości i przydatności do robót.  Składowane  materiały,  jeżeli nawet  były  badane przed rozpoczęciem
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Składowanie  materiałów może odbywać się  w granicach Terenu Budowy.  Dodatkowe powierzchnie,
jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  i lokalizacji wytwórni poza  Terenem  Budowy,
powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,
w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów

Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości.  Wynik  tych  kontroli może  być  podstawą  akceptacji lub  odrzucenia  określonej
partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny
być zachowane następujące warunki:

 Przedstawiciel  Zamawiającego  powinien  mieć  zapewnioną  współpracę  i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Przedstawiciel  Zamawiającego  powinien  mieć  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa. 

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować  sprawnym  sprzętem  zapasowym,  umożliwiającym  prowadzenie  robót  w  przypadku
awarii sprzętu podstawowego. 
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Wykonawca  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  usunie  z  Terenu  Budowy  sprzęt  nieodpowiadający
warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów i ruchu drogowego. 

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

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wszystkie  materiały  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości
i przydatności do robót. 

Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca  wbudowania  w  sposób
zapobiegający stratom oraz segregacji. 

Zaleca się transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach. 

Transport  elementów  z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych  powinien  odbywać  się
środkami przystosowanymi do tego celu. 

Przewożone  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami i zniszczeniem  w  trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno
odpowiadać warunkom składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót, związanych z w/w inwestycją.

Roboty  będą  wykonane  zgodnie  z  niniejszą  ST,  Dokumentacją  Projektową  dostarczoną  przez
Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.

6.1.1. Dane ogólne 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę robót  i jakości materiałów.  Wykonawca  powinien
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor  Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  i inspekcję  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  zaświadczenie,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i sprzęt  badawczy,  są  prawidłowo  wykalibrowane  i odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
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Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być utrzymywane w stanie  czystości,  a wszystkie  urządzenia
w dobrym stanie technicznym. 

Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie
na  wyniki badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Minimalne wymaganie, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Poszczególnych
normach  przedmiotowych.  Jeżeli jakieś  nie  zostało  określone,  to  Wykonawca  powinien  ustalić,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie
winny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6.1.2. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Pojemniki do  pobierania  próbek  powinny  być  dostarczone  przez  Wykonawcę  i zatwierdzone  przez
Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być
odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.1.3. Badania 

Badania  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami polskich  norm.  W  przypadku,  gdy
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji
Projektowej,  stosować  można,  w  uzgodnieniu  z  Inspektorem  Nadzoru,  wytyczne  krajowe,  normy
zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury.

Wykonawca  powinien  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z wynikami badań  jak
najszybciej  po  ich  zakończeniu.  Wyniki badań  powinny  być  przekazywane  Inspektora  Nadzoru  na
formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.1.4. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je
na życzenie Zamawiającemu. 

6.1.5. Opłaty za badania. 
Wykonawca zobowiązany  jest  do zorganizowania  i prowadzenia  systemu kontroli materiałów i robót,
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 
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6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
ocenia  zgodność  materiałów  i robót  z  wymaganiami Specyfikacji na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.  Ponadto  może on przeprowadzać  niezależne badania  i inspekcje
w celu określenia przydatności materiałów do robót. 

Jeżeli przeprowadzona  przez  Inspektora  Nadzoru  weryfikacja  systemu  kontroli robót  prowadzonego
przez Wykonawcę wykaże,  że system ten nie jest  w pełni wiarygodny,  to  Inspektor  Nadzoru może
polecić  Wykonawcy  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  może  opierać  się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności robót  i materiałów
z Wymaganiami i Dokumentacją Projektową. 

Powtórne  lub  dodatkowe  badania  zlecone  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  będą  opłacone  przez
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy. 

Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badań materiałów w przypadku,
gdy badania Wykonawcy zostały  uznane za nieważne,  to całkowitym kosztem tych badań zostanie
obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące
przedmiotem badań. 

Niezależne  badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru,  poza  systemem  kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń,
będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 

6.3. Certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne i atesty
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów, zgodnie z Dz. U. 92 nr 881. 

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

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
c) znajdują się w wykazie wyrobów, zgodnie z Dz. U. 92 nr 881. 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadała te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez
upoważnione  jednostki aprobujące  stwierdzającą  ich  pełną  zgodność  z warunkami Umowy  -
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez przepisy prawa lub warunki Umowy,
każda partia  dostarczona do  robót  powinna posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny  jej
cechy. 
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Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie  wyników tych badań powinny być dostarczone  do
Inspektora Nadzoru na jego życzenie. 

Materiały  i urządzenia  stosowane  w  oparciu  o  atesty  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.
Jeżeli zatwierdzona zostanie nie zgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub)
urządzenia zostaną odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiaru  robót  przewidzianych  do  wykonania  dokonuje Wykonawca  na  etapie  przetargu  w oparciu
o szczegółowe  zestawienie  przewidywanych  robót  do  wykonania  oraz  Dokumentacji  Projektowej
dostarczonej przez Zamawiającego. 

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

Uwaga:
Ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm
zawartych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Zasady ogólne.
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej  części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót
zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2. Rodzaje odbiorów.

8.2.1. Odbiór częściowy. 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to
może on wystąpić na piśmie do Inspektora Nadzoru o dokonanie odbioru częściowego. 

Odbiory częściowe nie determinują dalszych decyzji i zaleceń Inspektora Nadzoru.

8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  polega  na  ocenie  jakości wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy gotowości do odbioru. 

Odbiór  powinien  być  wykonany  nie  później  niż  3  dni od  daty  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru
o gotowości do odbioru. 

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy. 

8.2.3. Odbiór końcowy. 
Na  podstawie  zawiadomienia  Wykonawcy  skierowanego  do  Zamawiającego,  informującego
o całkowitym  zakończeniu  Robót,  komisja  powołana  przez  Zamawiającego  przystąpi  do  odbioru
końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. 
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Jeżeli Roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  Umową,  to  zostaną  one  odebrane  i Zamawiający
zawiadomi na  piśmie  Wykonawcę  o  dokonaniu  Końcowego  Odbioru  Robót.  Jeżeli jednak  inspekcja
końcowa  wykaże,  że  Roboty  wykonano  w  sposób  niezadowalający,  to  Wykonawca  niezwłocznie
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt.

Po  wykonaniu  korekt  i  odpowiednim  zgłoszeniu  Wykonawcy,  zostaną  przeprowadzone  powtórnie
czynności Końcowego Odbioru Robót. 

Komisja  powołana  przez  Zamawiającego  dokonuje  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny technicznej wykonanych Robót. 

W  wypadku,  gdy  Komisja  powołana  przez  Zamawiającego  stwierdzi,  że  obiekt  pod  względem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. 

Zamawiający  może  powołać  komisję  odbioru  złożoną  z przedstawicieli Zamawiającego,  wykonawcy
i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które poniosły częściowe koszty
związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

 Ustawa z  dnia  07  lipca  1994r.  –  Prawo budowlane  (Dz.  U.  1994  nr  89 poz.  414  z  późn.
zmianami);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późn. zmianami,

 Polskie Normy,
 Branżowe Normy, 
 Aprobaty techniczne,
 instrukcje (w tym instrukcje ITB),
 wytyczne, 
 inne dokumenty,

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. 

Jeżeli nie  wskazano  inaczej,  odsyłacze  do  norm,  instrukcji,  wytycznych  zawarte  w  Wymaganiach
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. 

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału
Specyfikacji Technicznej.
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UWAGA:

 W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia”, Inspektor
Nadzoru każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji
Wykonawcę.

 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:
o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane  materiały  budowlane  jak  i  cały  obiekt  budowlany  muszą  spełniać  wymagania
określone  w  ROZPORZĄDZENIU  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY (UE)  NR 305/2011
z dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany
wykazać,  ze  oferowane  przez  niego  roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.

Strona | 20



SST-01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE

1. WSTĘP
5.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  (SST)  są  standardy  techniczne
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont
i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek  Wydziału  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

5.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

5.3. Zakres robót

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  prac  związanych  z  inwestycją  pn.  "Remont  i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie
klimatyzatorów", Budynek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zakres prac:

a) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.);
c) wykonanie niezbędnych badań, prac badawczych i projektowych;
d) zagospodarowanie terenu budowy, 
e) wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek,
f) naprawa spękań ścian zewnętrznych oraz gzymsów;
g) naprawa betonowych, zewnętrznych schodów piwnicznych,
h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego oraz

ich składowanie;
i) uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i składowania odpadów z rozbiórek

itp.(składowisk);
j) wykonanie niezbędnych zastaw zabezpieczających; 
k) uporządkowanie Placu Budowy po Robotach i przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji.

Szczegółowy zakres prac wg Dokumentacji Projektowej oraz Umowy.

5.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z obowiązującymi normami
przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.

5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SIWZ, Specyfikacją
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  zapewni  we  własnym  zakresie  wywóz  urobku  gruzowo  –  odpadowego,  powstałego
w trakcie prowadzenia prac, na wysypisko.
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6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i urządzeń  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Dla robót rozbiórkowych nie przewiduje się użycia materiałów.

Do robót naprawczych: 

 ekspansywne zaprawy systemowe przeznaczone do napraw murów wykonanych na zaprawach
wapiennych.

 beton klasy C25/30 z dodatkiem włókien polipropylenowych. 
 powłoki posadzkowe (tzw. przemysłowe) zewnętrzne, dla których producenci dają gwarancje

3÷5 lat.

7. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Do  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  przygotowawczych  może  być  użyty  dowolny  sprzęt,
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

8. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  i  składowania  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

9. WYKONYWANIE ROBÓT
9.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy.

Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z  dnia  30  sierpnia  2004r  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  w  sprawach  rozbiórek
nieużytkowanych  lub  niewykończonych  obiektów  budowlanych  –  Dz.  U.  nr  198  poz.  2043  oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. nr 47 poz. 401.

Przy  pracach  demontażowych  i  remontowych  mają  zastosowanie  ogólnie  obowiązujące  przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót,
wszystkie  przejścia,  pomosty  i  inne  niebezpieczne  miejsca  powinno  się  zabezpieczyć  odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy
robotach  rozbiórkowych  powinno  się  zaopatrzyć  w  odzież  roboczą,  kaski,  okulary  i rękawice,
a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce należy stale utrzymywać w dobrym stanie. 

Przed przystąpieniem do robót należy:

 przeprowadzić dokładne rozeznanie istniejących budynków i otaczającego terenu;
 wykonać  wszystkie  niezbędne  zabezpieczenia,  jak  oznakowanie  i ogrodzenie  terenu  robót,

zgromadzenie  potrzebnych  narzędzi  i sprzętu  oraz  wykonanie  odpowiednich  urządzeń  do
usuwania  z  budynku  materiałów  z  rozbiórki  Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach
rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac;
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 zdemontować  i  przewieźć  we  wskazane  przez  Zamawiającego  miejsce  urządzenia,
wyposażenie  oraz  materiały  przewidziane  do  wykorzystania  przy  odbudowie  (odtworzeniu)
stanu istniejącego lub stanowiące wyposażenie projektowanych budynków.

 odłączyć wszystkie sieci zagrażające bezpieczeństwu pracy.

9.2. Sposób prowadzenia rozbiórek i demontaży

W trakcie realizacji robót niedopuszczalne jest doprowadzenie do niekontrolowanego przemieszczania
się  demontowanych  elementów.  Demontaż  jednego  elementu  nie  może  również  doprowadzić  do
niekontrolowanego przemieszczenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Przy robotach rozbiórkowych i demontażowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych
na bezpieczeństwo pracy.  Zabronione jest prowadzenie prac rozbiórkowych podczas niekorzystnych
warunków atmosferycznych.

Do usuwania  gruzu należy  stosować zsypy  (rynny).  Gruz  nie  może  być  gromadzony  na  stropach,
balkonach, schodach itp. 

Do demontażu urządzeń i instalacji można przystąpić po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały
odłączone od sieci zewnętrznych. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Rozbiórki.

Materiały  rozbiórkowe  po  posortowaniu  Wykonawca  winien  przetransportować  na  składowisko
zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiał z rozbiórek stanowi własność Wykonawcy (chyba, że
Umowa stanowi inaczej). Wykonawca ponosi koszty składowania materiałów rozbiórkowych.

Wszystkie prace rozbiórkowe prowadzić w sposób niepogarszający stanu elementów nieprzewidzianych
do rozbiórki.

9.3. Naprawa spękań ścian zewnętrznych i gzymsów 

Przed  wykonaniem  nowych  wypraw  tynkarskich,  wszystkie  ujawnione  rysy  i  pęknięcia  murów
elewacyjnych należy odpowiednio naprawić. Niewielkie pęknięcia, szerokości do 4 mm, zwłaszcza, gdy
przechodzą  wzdłuż  spoin,  a  cegły  są  całe,  należy  wypełnić  iniektem  o  niskiej  sztywności
przeznaczonym do murów zabytkowych (po dokładnym oczyszczeniu  i  przemyciu  wodą).  Stosować
ekspansywne  zaprawy  systemowe  przeznaczone  do  napraw  murów  wykonanych  na  zaprawach
wapiennych).

Przy  cięższych  i  głębszych  rysach  również  zaleca  się  naprawę  z  użyciem  systemowych  zapraw
ekspansywnych.  Można też stosować zastrzyki  z  zaprawy lub mleka cementowego pod ciśnieniem
wykonywane za pomocą specjalnych aparatów.

Spękane powierzchnie murów należy wzmocnić stosując tzw. „zszycia” z wykorzystaniem stalowych
prętów osadzonych w oczyszczonych spoinach.  Jeśli pęknięcia w ścianach okażą się przelotowe –
pręty należy wkleić po obu stronach muru (od wewnątrz i od zewnątrz). 

Sposób osadzenia stalowych prętów w murze pokazano w części graficznej Dokumentacji Projektowej.
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9.4. Naprawa betonowych, zewnętrznych schodów piwnicznych 

Istniejące uszkodzone powierzchniowo warstwy betonu należy usunąć aż do betonu zdrowego, którego
wytrzymałość na odrywanie mierzona metodą Pull-off będzie nie mniejsza niż 1,0MPa. 

Powierzchnia  betonu  naprawianego  powinna  być  czysta  i  wolna  od  wszelkich  materiałów
zmniejszających  przyczepność  i  wytrzymałość.  Na  tak  przygotowanej  nawierzchni  wykonać  nową
warstwę  konstrukcji  schodów,  z  mrozoodpornego  betonu  klasy  C25/30  z  dodatkiem  włókien
polipropylenowych.  Lico  wszystkich  stopni  należy  odpowiednio  wyprofilować,  a  na  ich  powierzchni
nałożyć powłoki izolacyjne, antypoślizgowe stosowane do zabezpieczeń powierzchni betonowych przed
czynnikami atmosferycznymi i  o wysokiej odporności na ścieranie. Zastosować powłoki posadzkowe
(tzw. przemysłowe) zewnętrzne, dla których producenci dają gwarancje 3÷5 lat.

Sposób  naprawy  terenowych  schodów  betonowych  pokazano  w  części  graficznej  Dokumentacji
Projektowej.

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja
Techniczna". 

Sprawdzenie  jakości  robót  przygotowawczych  oraz  rozbiórkowych  polega  na  wizualnej  ocenie
kompletności wykonania prac: 

 zagospodarowania  placu  budowy,  w  tym  wykonania  zabezpieczenia  i  oznakowania  placu,
wykonania niezbędnych przyłączy, dróg komunikacyjnych, placów odkładczych, itp.

 rozbiórkowych i demontażowych;
 naprawczych;
 usunięcia  gruzu  i  odpadów  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń  elementów  przewidzianych  do

powtórnego wykorzystania. 

11. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Jednostki obmiarowe: 

 zagospodarowanie placu budowy - 1kpl (komplet);
 rozebranie elementów murowych, betonowych i żelbetowych - 1m3 (metr sześcienny);
 rozebranie podłóg i posadzek - 1m2 (metr kwadratowy)
 demontaż stolarki, obróbek blacharskich - 1m2 (metr kwadratowy)
 naprawa murów - 1m2 (metr kwadratowy)
 naprawa schodów zewnętrznych - 1m2 (metr kwadratowy)
 wywiezienie gruzu i odpadów - 1m3 (metr sześcienny);
 utylizacja gruzu i odpadów - 1m3 (metr sześcienny);
 koszt składowania gruzu - 1t (tona);

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne
z Przedmiarem Robót.

12. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 
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Wszystkie roboty rozbiórkowe i przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

13. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

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

14. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty:

 SIWZ opracowany przez Inwestora
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 Harmonogramem Robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania. 
 Normy. 
 Aprobaty techniczne 

Przepisy i Normy:

 Dz. U. nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

 Dz. U. nr 198 poz. 2043 - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r
w sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  w  sprawach  rozbiórek  nieużytkowanych  lub
niewykończonych obiektów budowlanych

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

UWAGA:

 W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia”, Inspektor
Nadzoru każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji
Wykonawcę.

 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:
o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane  materiały  budowlane  jak  i  cały  obiekt  budowlany  muszą  spełniać  wymagania
określone  w  ROZPORZĄDZENIU  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY (UE)  NR 305/2011
z dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany
wykazać,  ze  oferowane  przez  niego  roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.

15. UWAGI
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SST-02 – KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  (SST)  są  standardy  techniczne
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont
i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek  Wydziału  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót

Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, w szczególności konstrukcji ze stali profilowej. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z obowiązującymi normami
przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i urządzeń  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

2.1. Stal

Materiały na konstrukcje stalowe powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. 

Tolerancje wymiarowe zgodne z obowiązującymi normami.

Cechy i oznaczenia materiałów powinny odpowiadać gatunkom podanym w Dokumentacji Projektowej.
Jakość  materiału  powinno  potwierdzać  zaświadczenie  o  jakości,  a  wymagane  parametry
i właściwości materiału - wyniki badań podane w ateście.

2.1.1. Materiały do spawania 

Do  spawania  konstrukcji  ze  stali  zwykłej  stosuje  się  spawanie  elektryczne  przy  użyciu  elektrod
otulonych EA-146. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny: 

 posiadać zaświadczenie jakości; 
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 spełniać wymagania norm przedmiotowych;
 posiadać  opakowanie  -  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

2.1.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2004 - Klasy dokładności A i B: 
 dla średnic 8-16 mm - 4.8-H 
 dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II 
 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
b) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 
c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2004 
 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zastąpione PN-EN 20898- 2:1998 
d) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
e) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009

Wszystkie łączniki cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg Dokumentacji Projektowej i SST-06.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Sprzęt  do  wykonania  konstrukcji stalowych  winien  odpowiadać  wymaganiom odnośnych  przepisów,
w tym również posiadać ważne świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli są one wymagane).

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  i  składowania  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Załadunek,  transport,  rozładunek  i składowanie  wyrobów ze  stali powinny  odbywać  się  tak,  aby
powierzchnia  stali była  zawsze  czysta,  wolna  zwłaszcza  od  substancji aktywnych  chemicznie
i zanieczyszczeń  mogących  utrzymać  wilgoć.  Wyroby  ze  stali powinny  być  utrzymywane  w stanie
suchym  i składowane  nad  gruntem  na  odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne  jest  długotrwałe
składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Przewożone  elementy powinny być  załadowane na  środki transportu  w ten  sposób,  aby  mogły  być
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 

Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy.
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Dopuszczalne  odchyłki,  obróbka  części,  połączenia,  montaż  konstrukcji powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w Dokumentacji  Projektowej  i normie  PN-EN 1090  -  Wykonanie  konstrukcji
stalowych i aluminiowych (seria norm).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja
Techniczna". 

6.1. Badania międzyoperacyjne 

Wykonanie nadproży i belek stropowych z profili stalowych podlega odbiorom robót zanikających. 

6.2. Badania ostateczne 

Badania ostateczne przeprowadzane są po zakończeniu wszystkich prac montażowych i obejmują cały
proces wykonania i montażu konstrukcji. Badania ostateczne polegają na sprawdzeniu: 

 posadowienia konstrukcji, 
 prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz dokładności zestawienia, 
 głównych wymiarów konstrukcji;
 spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i normach przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Jednostki obmiarowe:

Konstrukcje stalowe ze stali kształtowej – 1kg (kilogram) zamontowanej i odebranej konstrukcji

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne
z Przedmiarem Robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

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

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty:

 SIWZ opracowany przez Inwestora
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 Harmonogramem Robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania. 
 Normy. 
 Aprobaty techniczne 
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Przepisy i Normy:

 PN-EN 1993 – Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych (seria norm).
 PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (seria norm).
 PN-EN  10163-1:2007  -  Wymagania  dotyczące  stanu  powierzchni  przy  dostawie  stalowych

blach  grubych,  blach  uniwersalnych  i  kształtowników  walcowanych  na  gorąco  -  Część  1:
Wymagania ogólne

 PN-EN  10163-2:2007 - Wymagania  dotyczące  stanu  powierzchni  przy  dostawie  stalowych
blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco - Część 2: Blachy
grube i blachy uniwersalne 

 PN-EN  10163-3:2006 - Wymagania  dotyczące  stanu  powierzchni  przy  dostawie  stalowych
blach  grubych,  blach  uniwersalnych  i  kształtowników  walcowanych  na  gorąco  -  Część  3:
Kształtowniki

 PN-EN ISO 3834-1:2007 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -
Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

 PN-EN ISO 3834-2:2007 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -
Część 2: Pełne wymagania jakości

 PN-EN ISO 3834-3:2007 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -
Część 3: Standardowe wymagania jakości

 PN-EN ISO 3834-4:2007 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -
Część 4: Podstawowe wymagania jakości

 PN-EN ISO 15792-1÷3 (seria norm) -  Materiały  dodatkowe do spawania -  Metody badania
(seria norm)

 PN-EN ISO 17635:2017-02 - Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące metali
 PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - Badania nieniszczące spoin - Badanie radiograficzne - Część 1:

Techniki promieniowania X i gamma z błoną
 PN-EN ISO 17636-2:2013-06 - Badania nieniszczące spoin - Badanie radiograficzne - Część 2:

Techniki promieniowania X i gamma z detektorami cyfrowymi
 PN-EN ISO 17637:2017-02 -  Badania  nieniszczące  złączy  spawanych  -  Badania  wizualne

złączy spawanych
 PN-EN ISO 17638:2017-01 - Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe
 PN-EN  ISO  17639:2013-12 -  Badania  niszczące  spawanych  złączy  metali  -  Badania

makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych
 PN-EN ISO 17640:2018-01 - Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - Techniki,

poziomy badania i ocena
 PN-EN ISO 17641-1:2005 - Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na gorąco

złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 1: Postanowienia ogólne
 PN-EN ISO 17641-2:2015-12 -  Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na

gorąco złączy  spawanych -  Metody spawania  łukowego -  Część 2:  Próby z  utwierdzeniem
własnym

 PN-EN ISO 17642-1:2005 - Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na zimno
złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 1: Postanowienia ogólne

 PN-EN ISO 17642-2:2005 - Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na zimno
złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 2: Próby z utwierdzeniem własnym

 PN-EN ISO 17642-3:2005 - Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na zimno
złączy  spawanych  -  Metody  spawania  łukowego  -  Część  3:  Badania  z  obciążeniem
zewnętrznym

 PN-EN ISO 17643:2015-11 - Badanie nieniszczące spoin - Badanie prądami wirowymi spoin
przez analizę płaszczyzny zespolonej
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 PN-EN  ISO  17659:2008 -  Spawanie  -  Wielojęzyczne  terminy  dotyczące  złączy
spawanych/zgrzewanych z ilustracjami

 PN-EN ISO 9015-1:2011 - Badania niszczące złączy spawanych metali - Badanie twardości -
Część 1: Badanie twardości złączy spawanych łukowo

 PN-EN ISO 9015-2:2016-04 - Badania niszczące złączy spawanych metali - Badanie twardości
- Część 2: Badanie mikrotwardości złączy spawanych łukowo

 PN-EN ISO 9016:2013-05 - Badania niszczące złączy spawanych metali - Badanie udarności -
Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie

 PN-EN ISO 9017:2014-01 - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba łamania
 PN-EN  876:1999 -  Spawalnictwo  -  Badania  niszczące  spawanych  złączy  metali  -  Próba

rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych
 PN-EN ISO 13920:2000 - Spawalnictwo - Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -

Wymiary liniowe i kąty - Kształt i położenie
 PN-EN ISO 2560:2010 - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego

spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja
 PN-B-06200:20021 -  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki wykonania  i odbioru.

Wymagania podstawowe.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Uwaga:
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne  opisanym  przy  pomocy  przywołanych  norm,  z  tym  że  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać,  ze  oferowane  przez  niego roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.

1 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia
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SST-03 – IZOLACJE CIEPLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  (SST)  są  standardy  techniczne
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont
i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek  Wydziału  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  obejmuje  swym  zakresem  wykonanie  wszystkich  czynności
umożliwiających  i  mających  na  celu  wykonanie  izolacji  cieplnej  (termicznej)  istniejących  ścian
zewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00  –  „Ogólna
Specyfikacja Techniczna”.

Określenia dodatkowe:

Grunt  -  bardzo  cienka  warstwa,  która  może  być  nakładana  na  warstwę  zbrojoną,  w  celu  jej
wzmocnienia i poprawienia przyczepności wyprawy tynkarskiej

Masa  klejąca –  gotowa  do  stosowania  mieszanina,  przeznaczona  do  przyklejania  materiału
termoizolacyjnego do podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego. 

Masa  tynkarska -  gotowa  do  stosowania  mieszanina,  przeznaczona  do  wykonywania  wyprawy
tynkarskiej na warstwie zbrojonej

Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą.

Mineralna masa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie, której podstawowym
składnikiem jest spoiwo mineralne (cement, wapno) a pomocniczym polimer proszkowy.

Polimerowa masa tynkarska - gotowa mieszanina w postaci ciekłej, której podstawowym składnikiem
jest spoiwo polimerowe.

Roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  termoizolacji –  wszystkie  prace  budowlane  związane
z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Silikonowa masa tynkarska - ciekła mieszanina, gotowa do stosowania, której głównym składnikiem
jest spoiwo krzemowo-organiczne.

Systemy  klejone  -  systemy,  w  których  połączenie  ocieplenia  z  podłożem  jest  zapewnione  przez
przyklejanie. 
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Systemy  klejone  z  dodatkowym  mocowaniem mechanicznym  -  systemy,  w  których  połączenie
ocieplenia z podłożem jest  zapewnione przez przyklejanie i  zastosowanie odpowiednich elementów
mechanicznych.

Systemy  mocowane  mechanicznie  -  systemy,  w  których  połączenie  ocieplenia  z  podłożem  jest
zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym.

Warstwa zbrojona - układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej oraz siatki zbrojącej. 

Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca zewnętrzną
warstwę wykończeniową układu ociepleniowego, zespolona z warstwą zbrojoną. 

Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie, przeznaczona do przyklejania
materiału termoizolacyjnego do podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego.

Zaprawa  tynkarska -  sucha  mieszanka  do  zarabiania  wodą  na  budowie,  przeznaczona  do
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i urządzeń  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

2.1. Materiały izolacyjne - parametry i wymagania wg Dokumentacji Projektowej.

2.2. Elementy uzupełniające

Elementy typu: 

 łączniki mechaniczne, 
 profile zakończające (listwy startowe), 
 elementy zabezpieczenia krawędzi,
 elementy dylatacyjne, 
 siatki pancerne,
 inne.

Uwaga!
Łączniki  mechaniczne  oraz  elementy  dylatacyjne  i  siatka  pancerna  wymagają  dokumentów
dopuszczających do stosowania, pozostałe elementy uzupełniające - nie.

Materiał łącznika, typ (np. wbijany, wkręcany) i głębokość zakotwienia zależą od rodzaju podłoża oraz
rodzaju materiału izolacji cieplnej.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy prowadzić z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowań systemowych, przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na  jakość  i  środowisko  oraz  będzie  gwarantować wykonywanie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  i  składowania  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem,  określony  przez Producenta.  Instrukcja  winna  być dostarczona  odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres zakładu produkującego,
 nazwę wyrobu;
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie, 
 numer Normy lub aprobaty technicznej wg której określono właściwości materiałów. 

Transport materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy,  uszkodzeniem, zniszczeniem i  zamoknięciem, z uwzględnieniem wymagań określonych przez
Producenta w instrukcji. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy.

Roboty ociepleniowe powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Roboty mogą wykonywane przez
wyspecjalizowane firmy.

Nie dopuszcza się stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  termoizolacyjnych  powinny  być  zakończone
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
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Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, nie niższej niż +5oC i nie
wyższej  niż  +25oC  (chyba,  że  aprobaty  techniczne  dla  określonych  systemów  ociepleniowych
dopuszczają inne warunki termiczne). 

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być płaskie, nośne, o odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej i równości, wolne
od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym. 

Szczególnie  ważne  jest  bardzo  dokładne  sprawdzenie  jakości  podłoża  istniejącego  (w  przypadku
budynków istniejących).

W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt
dużą nierównością powierzchni - należy wykonać warstwę wyrównawczą. 

Przy  nierównościach  podłoża  do  10mm  -  należy  stosować  szpachlówkę  systemową  lub  zaprawę
cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% (wagowo).

Przy nierównościach podłoża od 10-20mm - należy zastosować takie samo rozwiązanie jak powyżej,
ale wykonywać je w kilku warstwach. 

W  przypadku  nierówności  większych  niż  20mm,  należy  zastosować  naprawę  poprzez  naklejenie
materiału  termoizolacyjnego  odpowiedniej  grubości.  W  takim  przypadku  zaleca  się  dodatkowe
mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. 

5.4. Izolowanie powierzchni pionowych - roboty z zastosowaniem styropianu

5.4.1. Przyklejanie płyt

Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny być
wystawione  na  działanie  warunków  atmosferycznych  przez  czas  dłuższy  niż  7  dni;  pożółkłe
powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 

Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin
pionowych. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianach oraz na przejściach między
różnymi  materiałami  ściennymi.  Spoiny nie  mogą  znajdować się  również  w miejscu  łączenia  ścian
(dotyczy ścian z prefabrykatów) oraz nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien). 

Płyty w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane) - każdorazowo
należy stosować się do wymagań Dokumentacji Projektowej.

Płyty układane wielowarstwowo powinny być układane mijankowo. 

Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim zamocowaniu listwy startowej
(jeśli jest wymagana).

Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne
jest występowanie masy klejącej w spoinach. 

Nakładanie  masy  klejącej  następuje  tzw.  metodą  "pasmowo-punktową".  Szerokość  pasma  masy
klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna obejmować co najmniej 40%. Grubość warstwy masy klejącej nie
powinna w praktyce przekraczać 1cm. 

Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć.
Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. 
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W  czasie  wbudowywania  materiałów  izolacyjnych  należy  chronić  je  przed  zawilgoceniem  wodą
deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne. 

Wszystkie  szczeliny  dylatacyjne  istniejące  w  ocieplanej  ścianie  -  muszą  być  wykonane  również
w warstwie ocieplającej, np. z wykorzystaniem profili dylatacyjnych. 

5.4.2. Łączniki mechaniczne

W  przypadku  stosowania  łączników  mechanicznych  ilość  łączników,  ich  rozmieszczenie,  długość
i rodzaj należy przyjmować zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub, w przypadku, gdy
pierwotnie projekt nie przewidywał ich zastosowania - uzgodnić z Projektantem. 

Zaleca  się  stosowanie  co  najmniej  4-5  łączników na  1m2.  Długość  łączników wynika  z  warunków
lokalnych,  przy  czym  głębokość  zakotwienia  w  podłożu  powinna  wynosić  min.  6cm.  Zaleca  się
stosowanie łączników dla płyt o grubości powyżej 15cm.

Zastosowanie  łączników  mechanicznych  nie  może  spowodować  wichrowania  się  i  lokalnego
podnoszenia płyt styropianowych. 

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od przyklejenia płyt.

W  miejscu  osadzenia  łączników  należy  wykonać  specjalne  otwory  (frezowania),  pozwalające  na
zabezpieczenie główki trzpienia kołka specjalną zatyczką styropianową (krążkiem styropianowym), tak
aby w miejscu jego osadzenia nie powstał mostek termiczny. Zapobiega to powstawaniu tzw. „efektu
biedronki”, czyli śladów pojawiających się na ocieplonej ścianie np. po opadach atmosferycznych. 

5.4.3. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Przed przystąpieniem do wykonywania  warstwy  zbrojonej  należy dokładnie  wyrównać  powierzchnię
styropianu przez przetarcie papierem ściernym. 

Układanie warstwy zbrojonej można rozpocząć po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3
miesiącach. 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 

Po nałożeniu masy klejącej należy niezwłocznie bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. 

Siatka zbrojąca powinna być całkowicie  niewidoczna,  nie  może jednak w żadnym przypadku leżeć
bezpośrednio na płytach styropianowych. 

Przed  przyklejeniem  siatka  nie  może  być  magazynowana  w  warunkach  bezpośredniego  działania
warunków  atmosferycznych,  a  w  szczególności  słońca,  które  powoduje  rozciąganie  się  rolki  i - w
konsekwencji - widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie.

Zastosowane dodatkowe łączniki mechaniczne muszą być mocowane pod warstwą zbrojoną. 

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład szerokości ok. 10cm. Zakłady siatki nie mogą
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. 

Na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10cm (o
ile Dokumentacja Projektowa nie zakłada użycia kątowników narożnych z siatką). 
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Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok.
20x30cm). 

W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy zastosować tzw. siatkę pancerną
(lub jeśli Dokumentacja Projektowa dopuszcza takie rozwiązanie - dwie warstwy siatki zbrojącej). 

5.5. Izolowanie powierzchni pionowych - roboty z zastosowaniem wełny mineralnej

5.5.1. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 

Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste  i  pozbawione  elementów  zmniejszających
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.).
Podłoże nie może zawierać materiału, którego zainicjuje reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem
zestawu  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń,  a  tym  samym  spowoduje  utratę  jego  funkcji  lub
skuteczności całego zestawu. 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.

W  przypadku  niespełniania  wymogów  geometrycznych,  podłoże  należy  przygotować.  Sposób
przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu. 

5.5.2. Ocena podłoża 

Wymagane  jest  przeprowadzenie  kontroli  przydatności  podłoża  pod  kątem  mocowania  płyt
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub
zaprawy klejowej do podłoża.

Metody oceny podłoża 

Próba odporności na ścieranie Otwartą  dłonią  lub  przy  pomocy  czarnej  i  twardej  tkaniny  ocenić
stopień  zakurzenia,  piaszczenia  lub  pozostałości  wykwitów  na
podłożu 

Próba odporności na skrobanie
lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym
rylcem  ocenić  zwartość  i  nośność  podłoża  oraz  stopień
przyczepności istniejących powłok 

Próba zwilżania Szczotką,  pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień
chłonności podłoża 

Test równości i gładkości Posługując  się  łatą  (zwykle  2  m),  pionem  i  poziomicą  określić
odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu,
a następnie  porównanie  otrzymanych  wyników  z  wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków
zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. (przyjmuje się 1 raz na 20 m2 powierzchni ścian) 

5.5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże  musi  być  suche,  czyste,  wolne  od  kurzu  oraz  resztek  styropianu  lub  innych  środków
antyadhezyjnych. 

Luźne  części  oraz  pozostałości  po  wcześniejszych  warstwach  usunąć.  Podłoża  jak  beton,  mur
wszelkiego  rodzaju,  tynki  cementowo-wapienne  lub  cementowe  jak  również  tynki  na  bazie  żywic
sztucznych i powłoki malarskie można dopuścić jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej
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0,08  N/mm2.  Mocno  nasiąkliwe  podłoża  zwilżyć  lub  zagruntować  podkładem  zalecanym  przez
producenta przyjętego systemu. 

5.5.4. Montaż profili 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć docelową wysokość cokołu. Listwę, po
dokładnym wypoziomowaniu, mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Należy montować po 3
łączniki na metr bieżący listwy, a także należy bezwzględnie zakotwić listwę w skrajnych otworach po
obu  stronach  profilu.  Nierówności  ścian  należy  wyrównać  przy  pomocy  podkładek  dystansowych
z tworzywa. Wzajemne łączenie listew wykonać za pomocą dedykowanych klipsów montażowych.

Dodatkowo należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i  profilami (wg systemu,
a w przypadku  ich  braku  przykleić  pasma  z  siatki  z  włókna  szklanego)  wszystkie  widoczne
powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych
czy też dolne i górne zakończenia systemu, tak, by uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną
warstwę zbrojoną systemu. 

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane
i obrobione,  aby zapewnić ochronę  przed otwartym ogniem w przypadku pożaru,  pełną szczelność
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.5.5.  Przygotowanie zaprawy klejowej.

Zaprawę  wymieszać  ręcznie  lub  za  pomocą  powszechnie  dostępnych  urządzeń.  W  przypadku
mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem
śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

5.5.6. Klejenie płyt izolacyjnych

W  przypadku  bardzo  równego  podłoża  masę  klejową  nakładać  na  płyty  izolacyjne  metodą  pełno
płaszczyznową przy użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm. W przypadku, gdy podłoże nie jest idealnie równe
należy stosować metodę pasmowo-punktową. 

Płytę  izolacyjną  z  wełny  mineralnej  zaleca  się  zagruntować  wcierając  w  płytę  zaprawę  klejową
o rzadszej  konsystencji  niż  robocza.  Wciera  się  ją  w miejsca na które  później  nakładamy zaprawę
klejową. 

Zaprawę klejową należy nanieść na płyty izolacyjne po obwodzie, w postaci wałeczka, w środku płyty
nałożyć ją w kilku miejscach (min. 3). Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60%
(nie mniej niż 40%) powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. 

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej
listwie cokołowej. 

Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach
“na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 

Płyty (lamele) należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na
bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni.  Brzeg płyt  musi  być całkowicie  przyklejony.
Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można  sprawdzić  poprzez  ucisk  naroży  –  przy
prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
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Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające
z dopuszczalnych  tolerancji  płyt  termoizolacyjnych  większe niż  4  mm należy  wypełnić  klinami  z  tej
samej izolacji. 

W  celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny  pionowej  należy  po  przyciśnięciu  płyty,  a  przed
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również
wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 

Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

Każdorazowo należy  używać pełnych płyt  i  ich  połówek zachowując  ich  przewiązanie  (nie  dotyczy
krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt  wyszczerbionych,  wgniecionych  czy  połamanych.
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. 

Należy  zachować przesunięcie  styków płyt  względem krawędzi  ościeży  na  szerokość  min.  10  cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów
w elewacjach. 

Płytę  termoizolacyjną  należy  pozostawić  lekko  wysuniętą  poza  narożnik,  w  celu  późniejszego,
przycięcia  jej  wzdłuż  prowadnicy.  Narożnikowe  krawędzie  płyt  termoizolacyjnych,  zaleca  się
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

Mocowanie płyt  termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych odbywać się  powinno po
całkowitym stwardnieniu  zaprawy klejącej  (czas zależny od stosowanego  systemu,  określony  przez
Producenta).

Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub
wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż
o 1mm  ponad  powierzchnię,  a  w  przypadku  ich  zagłębienia  w  ociepleniu,  niedopuszczalne  jest
uszkodzenie  struktury  wełny  mineralnej,  Głębokość  zakotwienia  kołków  w  warstwie  konstrukcyjnej
ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na
głębokość min. 8 cm w ścianie konstrukcyjnej. 

Przy stosowaniu lameli, łączniki nie są wymagane przy ścianach zewnętrznych nowo budowanych do
wysokości 25 m od poziomu terenu 

5.5.7. Wykonanie warstwy zbrojącej 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą
ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego
na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki  zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast  rozkłada  się  siatkę  zbrojącą  i  zatapia  w  niej  przy  użyciu  pacy  ze  stali  nierdzewnej,
szpachlując na gładko. 

Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie  materiału  klejącego.
Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 

Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie
otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Przy  wykańczaniu  cokołu  z  zastosowaniem  listwy  cokołowej
zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

Strona | 38



Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze
spoinami między płytami. 

Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić ok. 5 milimetrów. 

W części parteru budynku i na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki. 

5.5.8. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 

Powyżej  i  poniżej  krawędzi  otworów  okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi
naprężeniami,  na warstwę materiału  izolacyjnego  naklejamy pod kątem 45o paski  tkaniny z włókna
szklanego, o  wymiarach minimum 25 x 35 cm (zbrojenie diagonalne).  Zbrojenie  diagonalne należy
wykonać przed wykonywaniem warstwy zbrojonej. 

5.5.9. Tynkowanie i warstwy wykończeniowe elewacji - wg SST-05, SST-06

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja
Techniczna". 

Dostarczone na Teren budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli
powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  Producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją
Projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami lub
określona w Aprobacie Technicznej ITB dla poszczególnego materiału. 

Badania doraźne w szczególności powinny obejmować ocenę: 

 równości powierzchni płyt, 
 narożników i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiarów i kształtu płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotności. 

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Powierzchnię izolacji cieplnej i akustycznej oblicza się w m2 (metrach kwadratowych). Z powierzchni
potrąca się powierzchnie nieizolowane i powierzchnie otworów większych od 1m2.
Jednostką obmiarową wykonanych dylatacji jest 1mb (metr bieżący).

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Przedmiotem odbioru powinny być następujące fazy robót:

 przygotowanie podłoża ściennego,
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  ociepleń  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone
przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy  przeprowadzić  za
pomocą oględzin  zewnętrznych oraz przykładania  (w dwu prostopadłych kierunkach)  łaty  kontrolnej
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
 nie większa niż 2mm 
 w liczbie nie większej niż 2szt na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

 nie większe niż 1,5mm 
 ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

 nie większe niż 2mm 
 ogółem nie większej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

 nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 2 m

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. 
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Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

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

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty:

 SIWZ opracowany przez Zamawiającego dla w/w zadania.
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 Harmonogramem Robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania. 
 Normy. 

 Aprobaty techniczne 
 Instrukcje wybranych Producentów. 
 ZUAT-15/V.03/2010: System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ITB, Warszawa, 2010).
 ZUAT-15/V.04/2013: System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej

jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ITB, Warszawa, 2013).

Przepisy i Normy:
 PN-EN ISO 9229:2007 - Izolacja cieplna - Słownik.
 PN-EN  1094-1:2010 -  Izolacyjne  wyroby  ogniotrwałe  -  Część  1:  Terminologia,  klasyfikacja

i metody badań wyrobów z wysokotemperaturowej wełny izolacyjnej.
 PN-EN 13162+A1:2015-04 -  Wyroby  do izolacji  cieplnej  w budownictwie -  Wyroby z  wełny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 
 PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.
 PN-EN 13499:2005 -  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Zewnętrzne  zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja
 PN-EN 13500:2005 -  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Zewnętrzne  zespolone

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną - Specyfikacja
 PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej

(MW) w postaci  niezwiązanej formowane in situ -  Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci
niezwiązanej, przed ich zastosowaniem 

 PN-EN 14303:2016-02 -  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  wyposażenia  budynków  i  instalacji
przemysłowych - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

 PN-EN 14933:2009 - Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie
lądowym i wodnym - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

 PN-B-23118:1997 - Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Uwaga:
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:
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o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne  opisanym  przy  pomocy  przywołanych  norm,  z  tym  że  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać,  ze  oferowane  przez  niego roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
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SST-04 – STOLARKA I ŚLUSARKA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  (SST)  są  standardy  techniczne
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont
i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek  Wydziału  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem dostawę i montaż:

 stolarki i ślusarki zewnętrznej;
 obróbek blacharskich;
 orynnowania;
 podokienników zewnętrznych, 
 balustrad;
 zabezpieczeń przeciwko ptakom;

oraz renowację stolarki otworowej, krat okiennych, piwnicznych, drabiny.

Szczegółowy zakres robót - wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z obowiązującymi
normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i urządzeń  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub Aprobatach
Technicznych, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca,  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów,  dostarczy  świadectwa  potwierdzające
odpowiednią jakość materiałów. 
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Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych (równoważnych) pod warunkiem: 

- udokumentowania  spełnienia  tych  samych  właściwości  technicznych  (przedstawienie  kart
katalogowych, atestów, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania) 

- uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1. Stolarka okienna

Wymiana okien w skrzydle zachodnim budynku (ul. Uniwersytecka 21) - na okna z profili aluminiowych
o podwyższonym współczynniku izolacyjności cieplnej (współczynnik Uproj =1.0 W/(m2K) oraz podziałach
analogicznych do okien demontowanych. 

Konstrukcja z profili aluminiowych ocieplanych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7004. 

Szklenie potrójne (szyby zespolone dwukomorowe), szkło float. 

Uwaga: 

Prace realizacyjne poprzedzić wykonaniem odkrywek istniejącej stolarki. Propozycję rozwiązania nowej
ślusarki uzgodnić z Projektantem.

2.2. Stolarka drzwiowa

Renowacja  głównych oraz  pomocniczych drewnianych drzwi  wejściowych  do budynku -  bejcowaną
i lakierowaną stolarkę drzwi oczyścić, uzupełnić ubytki i zastosować nowe powłoki malarskie.

Renowacja  zewnętrznych  drzwi  piwnicznych  -  istniejące,  obite  blachą  drzwi  piwniczne  oczyścić,
uzupełnić ubytki w odsłoniętych elementach drewnianych i zabezpieczyć nowymi powłokami malarskimi.

2.3. Podokienniki i parapety

Wymiana parapetów okiennych na całym obiekcie na parapety z blachy tytanowo-cynkowej. 

Uwaga: 

Nowe parapety wykonać o wysięgu minimum 4 cm poza lico otynkowanej ściany,

2.4. Obróbki blacharskie

Demontaż i wymiana wszystkich obróbek blacharskich przebudowywanych elewacji - istniejące obróbki
blacharskie wymienić na obróbki z blachy miedzianej (obróbki gzymsów IV piętra na odcinkach ścian
docieplanych) oraz obróbki z blachy tytanowo-cynkowej (pozostałe obróbki).

2.5. Orynnowanie

Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych - w trakcie przygotowań do docieplania oraz renowacji
ścian sprawdzić stan techniczny rynien i rur spustowych:

 uszkodzone odcinki rynien gzymsu nad IV piętrem (dziedziniec) - wymienić na elementy nowe,
wykonane z blachy miedzianej,

 kosze oraz rury spustowe budynku przy ul. Uniwersyteckiej 21 (elewacja północna) - wymienić
na nowe, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej,

 miedziane  rury  spustowe  elewacji  docieplanych  (dziedzińce)  -  skorygować  przebieg
z uwzględnieniem grubości projektowanej termoizolacji.
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2.6. Kraty okienne

Kraty  okien  przyziemia  oczyścić  z  warstw  farby,  usunąć  miejscową  korozję  i  zabezpieczyć
antykorozyjnie poprzez ponowne pomalowanie.

2.7. Katy piwniczne

Przed wykonaniem termoizolacji ścian zdemontować istniejące kraty studzienek. Wzdłuż ścian budynku,
w świetle studzienek zamontować stalowe konstrukcje wsporcze, według jednego z zaproponowanych
wariantów rozwiązania. Zdemontowane kraty studzienek oczyścić z powłok malarskich i rdzy. Elementy
krat (ramy i wypełnienia) dociąć do wymiarów umożliwiających ich oparcie na ściankach studzienek
i projektowanych listwach wsporczych.  Całość ponownie połączyć poprzez spawanie i  zabezpieczyć
przed korozją poprzez pomalowanie.

2.8. Drabina dachowa

Wymiana  drabiny  dachowej  (skrzydło  zachodnie)  -  istniejącą  drabinę  zdemontować.  W jej  miejsce
zakotwić  w  istniejącej  ścianie  drabinę  stalową  o  przedłużonych  wspornikach  dystansowych
uwzględniających grubość projektowanego docieplenia.

2.9. Zabezpieczenia typu "stopptaki"

Wykonanie  zabezpieczenia  elewacji  ścian  budynku  przeciwko  ptakom -  na  gzymsach,  parapetach,
oknach klatek schodowych, krawędziach ścian attykowych dachów itp. 

Zastosować taśmy o podstawach z poliwęglanu bezbarwnego z wtopionymi kolcami z drutu sprężystego
(stal nierdzewna).

2.10. Balustrada schodów zewnętrznych piwnicznych

Konstrukcję balustrady zaprojektowano z profili  stalowych zimnogiętych, łączonych ze sobą poprzez
spawanie.

Całość należy zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie.

Szczegóły rozwiązania przedstawiono w części graficznej Dokumentacji Projektowej. 

Uwaga: 

Przed  osadzeniem  balustrady  w  istniejących  ściankach  oporowych  schodów piwnicznych  wykonać
prace remontowe ścianek oraz biegu schodowego zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST-01.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na  jakość  i  środowisko  oraz  będzie  gwarantować wykonywanie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  i  składowania  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Transport  stolarki  budowlanej  należy wykonać zgodnie  z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna
i drzwi. Pakowanie i transport. 

Strona | 45



Stolarka powinna być zapakowana przy użyciu folii, tektury, styropianu. Naroża i okucia powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione.

Stolarka powinna być transportowana w opakowaniach, w pozycji zbliżonej do wbudowania, dowolnymi
środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością
uszkodzeń podczas transportu. 

Zaleca się,  aby wszystkie elementy na czas  transportu dodatkowo foliować w celu  zabezpieczenia
przed zadrapaniem. Transport wewnętrzny: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem budowlanym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy.

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5oC. 

Montaż  stolarki  i  ślusarki  zewnętrznej  powinien  nastąpić  po  wykonaniu  stanu  surowego  i  przed
ociepleniem ścian zewnętrznych. 

Ościeża powinny być równe, mocne, bez spękań. Mocowanie profili wykonać z uwzględnieniem izolacji
termicznej i dylatacji. Powierzchnie boczne i górną otworów drzwiowych i okiennych należy wykańczać
po montażu ślusarki. 

Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. 

 dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
- szerokość ±10 mm 
- wysokość ± 10 mm 
- dopuszczalna różnica długości przekątnych ± 10 mm 

 przed  przystąpieniem  do  montażu  stolarki  należy  sprawdzić  jakość  elementów  i  innych
materiałów pomocniczych. 

5.3. Okna i drzwi

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
 silikonowanie złączy, 
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
 montaż parapetów. 
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5.4. Przygotowanie ościeży

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać
ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, należy je
naprawić  i  oczyścić.  Stolarkę  okienną  mocować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeży  zgodnie
z wymaganiami Producenta lub - w przypadku braku wytycznych - z wymaganiami podanymi w tabeli
poniżej.

Wymiary zewnętrzne (mm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań

Wysokość Szerokość W nadprożu i
progu

Na odcinkach
pionowych

Do 1500 Do 1500 4 Nie mocuje się Po 2
1500 ÷ 2000 6 Po 2 Po 2

Powyżej 2000 8 Po 3 Po 2
Powyżej 1500 Do 1500 6 Nie mocuje się Po 3

1500 ÷ 2000 8 Po 1 Po 3
Powyżej 2000 10 Po 2 Po 3

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 

Ościeżnice  powinny  być  dostatecznie  zakotwione  w  przegrodach  budynku.  Kotwy  powinny  być
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 

Uszczelnienie  przestrzeni  wokół  ościeżnicy  należy  dostosować  do  spodziewanej  rozszerzalności
elementu metalowego. 

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie
ich murowania (należy je wówczas dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić np. za
pomocą desek lub w inny sposób). 

Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami.
Kotwy  ościeżnic  należy  odgiąć  do  poziomego  położenia  tak,  aby  umieszczone  w gnieździe  lub
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

Kotwy  w ościeżnicach powinny  być  tak  umieszczone,  aby  ich  odstęp  od  progu  i  nadproża  nie  był
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 

Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby
móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stężonej.  Końcową  fazę  osadzania  ościeżnicy  stanowi  podmurowanie  lub  podbetonowanie  listwy
progowej. 
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W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń, należy wstawić
stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  należy  sprawdzić  sprawność  działania  skrzydeł  przy  otwieraniu
i zamykaniu.  Zamocowane  okno  lub  drzwi  należy  uszczelnić  pod  względem termicznym.  Szczelina
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 

Elementy  metalowe  wbudowane  należy  zabezpieczyć  przed  przesunięciem  się  aż  do  uzyskania
wymaganej wytrzymałości na ściskanie. 

5.5. Osadzenie parapetów wewnętrznych i podokienników zewnętrznych 

Osadzenie parapetów i podokienników należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 

W pionowych  powierzchniach  ościeży  należy  przygotować  bruzdy  dostosowane  do  grubości
montowanych elementów. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym
wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m. 

Styk montowanych elementów z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.

Montaż  przeprowadzić  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych oraz Instrukcją Producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja
Techniczna". 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z wymaganiami norm przedmiotowych. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami norm przedmiotowych oraz zaleceń Producenta.

W szczególności powinna być oceniana: 

 jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
 zgodność zastosowanych materiałów z Dokumentacją Projektową,
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
 wypoziomowanie zamontowanej stolarki, 
 wodoszczelność przegród, 
 jakość zastosowanych okuć. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości,
jednak  nie  więcej  niż  3  mm  na  całej  długości  elementów  ościeżnicy.  Odchylenie  ościeżnicy  od
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Strona | 48



Warunki  badań  materiałów  stolarki  budowlanej  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do
Dziennika Budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od
działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

Nadzór nad montażem stolarki. 

Montaż powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby
przeszkolone  przez  producenta,  pracujące  pod  nadzorem  jego  przedstawiciela  -  zgodnie  z  jego
zaleceniami. 

Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez Producenta instrukcją zawierającą wykaz
elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki
dotyczące  kolejności  montażu  poszczególnych  elementów,  przy  zastosowaniu,  zalecanych  przez
producenta, metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. 

W/w prace należy wykonywać pod nadzorem Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Producenta systemu.
Decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do
Dziennika  Budowy,  potwierdzonym  przez  Inspektora  Nadzoru,  lub  w przypadku  poważniejszych
odstępstw  od  rozwiązań  projektowych  –  przez  Projektanta.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od
Dokumentacji  Projektowej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  użytkowych,  jakościowych  lub
zmniejszać trwałość wykonanych elementów.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Jednostki obmiarowe:

- Stolarka otworowa,  kraty  stalowe (nowe elementy oraz renowacja istniejących)  -  1m2 (metr
kwadratowy);

- Obróbki blacharskie, parapety - 1m2 (metr kwadratowy);
- Balustrady, orynnowanie, stopptaki - 1mb (metr bieżący).

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 

 Sprawdzenie czy zamontowana stolarka jest zgodna z Dokumentacją Projektową;
 Sprawdzenie  czy  stolarka  została  wykonana  zgodnie  z  technologią  zaakceptowaną  przez

Miejskiego Konserwatora Zabytków (jeżeli dotyczy);
 Sprawdzenie spójności kolorystyki;
 Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników

z odpowiednią Aprobatą oraz Dokumentacją Projektową. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany

nie dopuszcza się miejscowych wypukłości i  wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki
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elementów powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie
przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów. 

 Sprawdzenie zastosowanych materiałów - należy stosować wyroby o standardzie i parametrach
technicznych, co najmniej jak określone w Dokumentacji Projektowej i ST. 

 Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidłowości
działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu
i zamykania skrzydeł. 

 Sprawdzenie szczelności przegród. 
 Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć. 
 Sprawdzenie wypoziomowania stolarki. 
 Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (np. na brak skaz). 
 Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową.

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

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

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty:

 SIWZ w/w zadania opracowany przez Inwestora 
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 Harmonogramem Robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania. 
 Normy. 
 Aprobaty techniczne 

Przepisy i Normy:
 PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
 PN-EN 14351-1:2016-10 – Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część

1:  Okna  i  drzwi  zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących  odporności  ogniowej  i/lub
dymoszczelności

 PN-EN 572-1 ÷ 5  – Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Część 1÷5.

 PN-EN 1279-1 ÷1279-5 – Szkło w budownictwie. Część 1÷5.
 PN-75/B-94000 – Okucia budowlane. Podział2 
 PN-72/B-10180 – Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze3. 
 BN-79/7150-01 – Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Uwaga:
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

2 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia
3 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia
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o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne  opisanym  przy  pomocy  przywołanych  norm,  z  tym  że  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać,  ze  oferowane  przez  niego roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
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SST-05 – ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  (SST)  są  standardy  techniczne
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont
i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek  Wydziału  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót

a) Przygotowanie podłoża.
b) Renowacja tynków istniejących
c) Tynki zewnętrzne
d) Zewnętrzne okładziny ścienne.

Szczegółowy zakres prac - wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00  –  „Ogólna
Specyfikacja Techniczna”.

Określenia dodatkowe:

Obrzutka -  mieszanina  drobnego  kruszywa  z  cementem  lub  wapnem  albo  połączeniem  obutych
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej
do pokrycia ścian i sufitów.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian
i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i urządzeń  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Strona | 52



2.1. Preparaty biobójcze

2.2. Preparaty  uszczelniające  (np.  mineralnego  materiału  powłokowego  na  bazie  cementu,
drobnych piasków i dodatków uszczelniających). 

2.3. Tynk trasowo - cementowy (obrzutka)

2.4. Tynk  trasowy  o  dużej  wytrzymałości  z  wapnem  trasowym  i  piaskiem  dolomitowym
przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murów.

2.5. Tynk  renowacyjny  zgodny  z  normą  i  posiadającego  certyfikat  WTA  (Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków).

2.6. Tynk wapienny, nawierzchniowy.

2.7. Tynk mineralny o uziarnieniu średnicy 3÷5 mm

2.8. Granit płomieniowany 

2.9. Granit szlifowany

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  i  składowania  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy.

5.2. Wykonanie renowacji tynków ścian nie przewidzianych do docieplenia

Tynki elewacyjne piwnic (ściany piwniczne odsłonięte w studzienkach doświetlających, murki oporowe
zewnętrzne schodów piwnicznych) - prace renowacyjne rozpocząć od zbadania stanu tynków przez
ostukiwanie. W zależności od rodzaju zniszczeń stosować odpowiednie naprawy:

a) w  przypadku  wadliwego  zespojenia  z  podłożem,  skuć  tynk  aż  do  całkowitego  odkrycia
powierzchni podłoża. Podłoże przygotować bardzo starannie usuwając resztki starego tynku,
pyłu i gruzu.

b) w  miejscach  zakażenia  mikrobiologicznego  (zielone  plamy  kolonii  glonów  i  zielenic  oraz
szaroczarne  skupiska  grzybów  i  porostów)  należy  przeprowadzić  zabieg  dezynfekcji
preparatem biobójczym. Aplikacja preparatu metodą natryskową. Głęboko zakażone podłoże
wymaga  nasączenia  struktury  tynku  oraz  wykonanie  badań  sprawdzających  skuteczność
zabiegu. Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu
zniszczenia mikroflory  także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych
grzybami, glonami i porostami.
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c) w przypadku występowania zawilgoceńściany, istniejące tynki skuć do wysokości 80cm powyżej
stwierdzonych uszkodzeń. Odsłonięte podłoże osuszyć oraz zabezpieczyć przeciwwilgociowo
poprzez nałożenie warstwy uszczelniającej (np. mineralnego materiału powłokowego na bazie
cementu,  drobnych  piasków  i  dodatków  uszczelniających).  Dla  zapewnienia  dobrej
przyczepności warstwy wykończeniowej na zabezpieczonym podłożu wykonać obrzutkę z tynku
trasowo-cementowego. Do uzupełnień głębszych uszkodzeń muru stosować wyrównujący tynk
trasowy o dużej wytrzymałościz z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do
wilgotnych, zasolonych murów.

Na przygotowane w ten sposób podłoże nanieść dwie warstwy tynku renowacyjnego zgodnego z normą
i  posiadającego  certyfikat  WTA (Stowarzyszenia  Naukowo-Technicznego ds.  Konserwacji  Budynków
i Ochrony Zabytków).

W celu  ujednolicenia nawierzchni  remontowanego tynku na jego  powierzchni  nanieść kryjącą farbę
podkładową, szlamującą z zawartością włókien zbrojeniowych. Całość zagruntować hydrofobizującym
środkiem gruntującym na bazie krzemowodoru w roztworze alkoholowym. Jako warstwę wierzchnią
wykonać  powłokę  malarską  z  farb  mineralnych,  zolowo-krzemianowych  o  wysokiej
paroprzepuszczalności.

Tynki elewacyjne parteru (ponad cokołem kamiennym) oraz pięter - prace renowacyjne rozpocząć od
zbadania stanu tynków przez ostukiwanie z poziomu rusztowań. W zależności od rodzaju zniszczeń
stosować odpowiednie naprawy:

a) w  przypadku  wadliwego  zespojenia  z  podłożem,  skuć  tynk  aż  do  całkowitego  odkrycia
powierzchni podłoża. Podłoże przygotować bardzo starannie usuwając resztki starego tynku,
pyłu i gruzu.

b) w  miejscach  zakażenia  mikrobiologicznego  (zielone  plamy  kolonii  glonów  i  zielenic  oraz
szaroczarne  skupiska  grzybów  i  porostów)  należy  przeprowadzić  zabieg  dezynfekcji
preparatem biobójczym. Aplikacja preparatu metodą natryskową. Głęboko zakażone podłoże
wymaga  nasączenia  struktury  tynku  oraz  wykonanie  badań  sprawdzających  skuteczność
zabiegu. Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu
zniszczenia mikroflory  także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych
grzybami, glonami i porostami.

Oczyszczone  miejsca  po  odparzonym  tynku  istniejącym  uzupełnić  tynkiem  wapiennym,
nawierzchniowym.  W  celu  ujednolicenia  nawierzchni  remontowanego  tynku  na  jego  powierzchnię
nanieść  kryjącą  farbę  podkładową,  szlamującą  z  zawartością  włókien  zbrojeniowych  (w  przypadku
powierzchni  wykańczanych  na  gładko)  lub  tynk  mineralny  o  uziarnieniu  średnicy  3÷5  mm  (na
powierzchnie  projektowane  jako  fakturowe).  Całość  zagruntować  środkiem  gruntującym  na  bazie
spoiwa  zolowo-krzemianowego.  Jako  warstwę  wierzchnią  wykonać  powłokę  malarską  z  farb
mineralnych, zolowo-krzemianowych.

5.3. Wykonanie cokołu kamiennego na elewacji  północnej  najstarszej  części  budynku (przy
ul. Uniwersyteckiej 22-26) 

W pasie przygruntowym, na wysokości do parapetów okiennych parteru, wykonać okładzinę kamienną
z granitu płomieniowanego, metodą klejenia do istniejącego podłoża.

5.4. Wykonanie  cokołu  kamiennego  na  elewacji  północnej  skrzydła  zachodniego
(ul. Uniwersytecka 21) 

W pasie przygruntowym, na wysokości 50 cm ponad otaczającym budynek terenem, wykonać okładzinę
kamienną z granitu szlifowanego, metodą klejenia do istniejącego podłoża.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja
Techniczna". 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  wszystkich  materiałów
przeznaczonych  do  robót  tynkarskich  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  nadzoru  do
akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki
i konsystencji, powinny być zgodne z normą przedmiotową. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań
a w szczególności: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 przyczepności tynków do podłoża, 
 grubości tynków, 
 wyglądu powierzchni tynków, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy). Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2,
jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne
z Przedmiarem Robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 
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8.1. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,  należy podłoże oczyścić
i zmyć wodą. 

8.2. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być
zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego  nie  mogą  być  większe  niż  2mm  na  1m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4mm

w pomieszczeniu, 
 poziomego nie  mogą  być  większe niż  3mm na 1m i  ogółem nie  więcej  niż  6mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 
 wykwity  w postaci  nalotów roztworów soli  przenikających z  podłoża wykrystalizowanych na

powierzchni tynków, pleśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

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

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty:

 SIWZ opracowany przez Inwestora
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 Harmonogramem Robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania. 
 Normy. 
 Aprobaty techniczne 

Przepisy i Normy:

 PN-EN 1015 (seria norm) - Metody badań zapraw do murów 
 PN-EN 13658-1:2009 - Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania

i metody badań - Część 1: Tynki wewnętrzne 
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 PN-EN 13658-2:2009 - Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania
i metody badań - Część 2: Tynki zewnętrzne 

 PN-EN 13914-1:2016-06 - Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych
i wewnętrznych - Część 1: Tynki zewnętrzne 

 PN-EN 13914-2:2016-06 - Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną
obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie - Część 2: Rozważania projektowe i podstawowe zasady
tynkowania wnętrz 

 PN-EN  15824:20104 -  Wymagania  dotyczące  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  na
spoiwach organicznych 

 PN-EN  998-1:2016-12 -  Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  -  Część  1:  Zaprawa
tynkarska 

 PN-EN  16572:2015-10 -  Konserwacja  dziedzictwa  kulturowego  -  Słownik  terminów
technicznych  dotyczących  zapraw  murarskich  oraz  zapraw  do  tynków  zewnętrznych
i wewnętrznych stosowanych w dziedzictwie kulturowym 

 PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
 PN-EN 1008:2004  - Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie

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

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 
 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze5. 
 PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych6 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe7 
 PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
 Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,

zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Uwaga:
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne  opisanym  przy  pomocy  przywołanych  norm,  z  tym  że  Wykonawca  jest  obowiązany

4 Norma wycofana bez zastąpienia
5 Norma wycofana bez zastąpienia
6 Norma wycofana bez zastąpienia
7 Norma wycofana bez zastąpienia
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wykazać,  ze  oferowane  przez  niego roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
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SST-06 – ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  (SST)  są  standardy  techniczne
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont
i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek  Wydziału  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót

a) Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania;
b) Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów;
c) Zabezpieczenia antykorozyjne stali.

Szczegółowy zakres prac dla każdego z obiektów - wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00  –  „Ogólna
Specyfikacja Techniczna”.

Określenia dodatkowe:
farba –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  albo  mieszanina  silnie  rozdrobnionych  ciał  stałych  (np.
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i  wypełniaczy w dyspersji  wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.

podłoże  malarskie –  powierzchnia  (np.  betonu,  tynku,  drewna  itp.)  surowa,  zagruntowana  lub
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

powłoka  malarska –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na
podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i urządzeń  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 
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2.1. Hydrofobizujący środek gruntującym na bazie krzemowodoru w roztworze alkoholowym. 

2.2. Kryjąca farba elewacyjna, podkładowa, szlamującą z zawartością włókien zbrojeniowych. 

2.3. Farby mineralne zolowo-krzemianowych o wysokiej paroprzepuszczalności.

Kolorystyka wg Dokumentacji Projektowej.

2.4. Materiały pomocnicze: 

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

 preparaty gruntujące do podłoży zmniejszające chłonność i zwiększające przyczepność;
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 woda wg PN-EN 1008 

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne stali  - zestaw malarski oraz wymagania wg Dokumentacji
Projektowej.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Do wykonywania robot należy stosować: 

 pędzle i wałki, 
 mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji

składników farb, 
 natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  i  składowania  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Bezwzględnie należy chronić farbę przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed
mrozem! 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone
przed  uszkodzeniami.  Farby  należy  przewozić  w warunkach  dodatnich  temperatur.  Liczba  środków
transportu należy dostosować tak, aby zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz
zasadą ciągłości frontu robót.

Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  powłok  malarskich  pokrywczych  należy  zakończyć  roboty
budowlane stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny być dokładnie oczyszczone. 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
 w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował

spadek temperatury poniżej 0oC, 
 w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była

wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Przed  aplikacją  farby  należy  dokładnie  wymieszać  zawartość  pojemnika  za  pomocą  wiertarki
z mieszadłem przez okres około 2 minut. 

5.3. Wykonanie robót malarskich 

Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  Producenta  farb  zawierającą  informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub w karcie produktu. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zabrudzeniu,  należy
zabezpieczyć i osłonić. 

Farby  można  nakładać  pędzlem,  wałkiem  lub  natryskiem  pneumatycznym.  Wykonywać  malowanie
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów).

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być: 

 niezmywalne  przy  stosowaniu  środków myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
 jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta

i Dokumentacją Projektową, 
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
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Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych
rozcieńczalnych wodą powinny być: 

 odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Przy
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 spękań, 
 łuszczenia się powłok, 
 odstawania powłok od podłoża. 

Powłoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek
oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych powinny: 

 równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
 nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
 nie mieć śladów pędzla, 
 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
 być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków

modyfikujących), 
 nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w  miejscach
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

 chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
 odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne stali 

Zabezpieczenia  antykorozyjne  stali  realizować  w  oparciu  o  system  określony  w  Dokumentacji
Projektowej, z uwzględnieniem następujących norm: 

 PN-EN ISO 12944-1÷8 –  Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1-8

 PN-EN  ISO  16276-1:2008 -  Ochrona  konstrukcji  stalowych  przed  korozją  za  pomocą
ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na
odrywanie) powłoki - Część 1: Badanie metodą odrywania

 PN-EN  ISO  16276-2:2008 -  Ochrona  konstrukcji  stalowych  przed  korozją  za  pomocą
ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na
odrywanie) powłoki - Część 2: Badanie met. siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X 

 PN-EN ISO 2808:2008 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki.
 PN-EN  ISO  8501-1:2008 -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb

i podobnych  produktów-  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni  -  Część  1:  Stopnie
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skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

 PN-EN  ISO  8501-2:2011 -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb
i podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Część  2:  Stopnie
przygotowania  wcześniej  pokrytych powłokami  podłoży stalowych po miejscowym usunięciu
tych powłok

 PN-EN  ISO  8501-3:2008 -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb
i podobnych  produktów  -  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni  -  Część  3:  Stopnie
przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni 

 PN-EN  ISO  8501-4:2008  -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 4: Stany wyjściowe
powierzchni,  stopnie  przygotowania  i  stopnie  rdzy  nalotowej  związane  z  czyszczeniem
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

 PN-EN ISO 8502-1÷12 (seria norm)  - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja
Techniczna". 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed  przystąpieniem do  robót  malarskich  należy przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
 murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność

wykonania  zgodnie  z  normą  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie  napraw
i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

 podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

 podłoży  z  drewna  -  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonane
naprawy i uzupełnienia, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
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Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać
czystej szmatki. 

Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna  nastąpić  nie
wcześniej niż po 3s. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z następującymi wymaganiami:

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność
podłoża w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Wyniki  badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli,  wpisane do Dziennika Budowy
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Badania materiałów 

Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom  oraz  aprobatom
technicznym.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciekłych, w których: 
 widać skoagulowane spoiwo, 
 widać nieroztarte pigmenty, 
 widać grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
 widać kożuch, 
 widać ślady pleśni, 
 widać trwały, niedający się wymieszać osad, 
 widać nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
 widać obce wtrącenia, 
 wyczuwa się zapach gnilny, 
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W przypadku farb w postaci suchych mieszanek niedopuszczalne jest stosowanie materiałów, w których
występują: 

 ślady pleśni, 
 zbrylenia, 
 obce wytrącenia, 
 zapach gnilny. 

Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich
z dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania
powłok malarskich.

Badania w czasie odbioru robót 

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

 zgodności  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono
w Dokumentacji Powykonawczej, 

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

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od
zakończenia ich wykonywania. 

Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
 sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 sprawdzenie przyczepności powłoki, 
 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym
z odległości około 0,5m, 

 sprawdzenie zgodności  barwy i  połysku - przez porównanie  w świetle rozproszonym barwy
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  -  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 
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 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie
przetarciu  pędzlem naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za dobrą,
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

 na  podłożach  drewnianych  i  metalowych  -  metodą  opisaną  w  normie  
PN-EN ISO 2409, 

 sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Powierzchnię malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu, według rzeczywistych
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2.

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  obmiaru  podane  w  katalogach  określających  jednostkowe
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz.
15 KNR. 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

Cena  jednostkowa  obejmuje  m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do  malowania
podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne
z Przedmiarem Robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór podłoży 

Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia  do stosowania  w budownictwie.  Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5. 

Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. 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.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek
w realizowanych  robotach  i  ich  usunięcie  przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa
taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza
komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna
określać Umowa. 

W toku odbioru  komisja obowiązana jest  zapoznać się przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi podanymi w niniejszej  SST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi
w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  być  przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki
i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki
malarskiej  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych
z usuwaniem zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na
podstawie  oceny  wizualnej  powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania  potrąceń  wynikających z obniżonej jakości  robót.  Przed upływem okresu gwarancyjnego
Zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych  robotach
malarskich. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z obmiarem  i oceną  jakości robót,  w oparciu
o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty:

 SIWZ opracowany przez Inwestora
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 Harmonogramem Robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania. 
 Normy. 
 Aprobaty techniczne 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I część 4) Arkady.

Warszawa 1990 r. 
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

Przepisy i Normy:

 PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe 
 PN-C-81902:1997  - Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do

wielostrumieniowego polewania 
 PN-C-81903:2002 - Farby poliwinylowe 
 PN-C-81904:2001 - Farby alkidowe styrenowane do gruntowania 
 PN-C-81906:2003 - Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
 PN-C-81907:2003 - Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
 PN-C-81910:2002 - Farby chlorokauczukowe 
 PN-C-81911:1997 - Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
 PN-C-81912:1997 - Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników 
 PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
 PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowłokowe 
 PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 
 PN-C-81918:2002 - Farby i emalie termoodporne 
 PN-C-81919:2002 - Farby krzemianowo-cynkowe 
 PN-C-81920:2002 - Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane 
 PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
 PN-C-81922:2004 - Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy 
 PN-C-81923:2004 - Lakiery epoksydowe 
 PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała 
 PN-C-81931:1997 - Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty spożywcze 
 PN-C-81932:1997 - Emalie epoksydowe chemoodporne 
 PN-C-81935:2001 - Emalie poliuretanowe 
 PN-C-81950:1997 - Rozcieńczalniki do ftalowych wyrobów lakierowych do celów specjalnych 
 PN-C-81951:1997 - Rozcieńczalniki do wyrobów celulozowych 
 PN-C-81952:1997 - Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych do celów specjalnych 
 PN-C-81953:1997  -  Rozcieńczalnik  do  wyrobów  poliwinylowych  i  chlorokauczukowych

ogólnego stosowania 

 PN-EN ISO 2808:2008 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki.
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 PN-EN ISO 8501-1÷4 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni 

 PN-EN ISO 8502-1÷12 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. 

 PN-EN ISO 8503-1÷5 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i  podobnych  produktów  -  Charakterystyki  chropowatości  powierzchni  podłoży  stalowych  po
obróbce strumieniowo-ściernej 

 PN-EN ISO 8504-1÷3 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni 

 PN-EN ISO 11124-1÷4 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów.

 PN-EN ISO 11125-1÷7 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i  podobnych produktów -  Metody badań metalowych ścierniw stosowanych  w obróbce
strumieniowo-ściernej.

 PN-EN ISO 11126-1÷10 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb  i  podobnych  produktów  -  Wymagania  techniczne  dotyczące  niemetalowych  ścierniw
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. 

 PN-EN ISO 11127-1÷7 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów - Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce
strumieniowo-ściernej. 

 PN-EN ISO 12944-1÷-8 (seria  norm)  – Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1-8

 PN-EN  ISO  16276-1:2008 -  Ochrona  konstrukcji  stalowych  przed  korozją  za  pomocą
ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na
odrywanie) powłoki - Część 1: Badanie metodą odrywania

 PN-EN  ISO  16276-2:2008 -  Ochrona  konstrukcji  stalowych  przed  korozją  za  pomocą
ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na
odrywanie) powłoki - Część 2: Badanie met. siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X 

 PN-EN ISO 2808:2008 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki.
 PN-EN  ISO  8501-1:2008 -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb

i podobnych  produktów-  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni  -  Część  1:  Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

 PN-EN  ISO  8501-2:2011 -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb
i podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Część  2:  Stopnie
przygotowania  wcześniej  pokrytych powłokami  podłoży stalowych po miejscowym usunięciu
tych powłok

 PN-EN  ISO  8501-3:2008 -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb
i podobnych  produktów  -  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni  -  Część  3:  Stopnie
przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni 

 PN-EN  ISO  8501-4:2008  -  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 4: Stany wyjściowe
powierzchni,  stopnie  przygotowania  i  stopnie  rdzy  nalotowej  związane  z  czyszczeniem
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

 PN-EN ISO 8502-1÷12 (seria norm)  - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. 

 PN-EN ISO 16927:2014-03 -  Farby  i  lakiery  -  Badanie  zdolności  do  nakładania  kolejnych
powłok i zdolności do przemalowania. 

 PN-EN 771 (seria norm) - Wymagania dotyczące elementów murowych
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 PN-EN 772 (seria norm) - Metody badań elementów murowych 
 PN-EN 1008:2004  –  Woda  zarobowa do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek.  badanie

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

 PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań8. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Uwaga:
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne  opisanym  przy  pomocy  przywołanych  norm,  z  tym  że  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać,  ze  oferowane  przez  niego roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.

8 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia
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SST-07 – RUSZTOWANIA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  (SST)  są  standardy  techniczne
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont
i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek  Wydziału  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót

Zakres niniejszych robót obejmuje montaż oraz demontaż rusztowań systemowych oraz odpowiednich
zabezpieczeń (siatki, daszków ochronnych, itp).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z obowiązującymi
normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rusztowania  i ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z dokumentacją
producenta albo projektem indywidualnym.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i urządzeń  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z Dokumentacją Projektową, z elementów
poddanych przez Producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi,
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i demontaż  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z instrukcją
producenta albo projektem indywidualnym.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  i  składowania  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Transport,  rozładunek  i załadunek  na  środki transportowe  elementów rusztowań  powinny  być
wykonywane zgodnie z instrukcją producenta.

Strona | 71



Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami umowy.

Osoby  zatrudnione  przy  montażu  i demontażu  rusztowań  oraz monterzy  ruchomych
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja
Techniczna". 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub
uprawnioną osobę. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

a) Wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia oraz nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu; 

b) dopuszczalne  obciążenie  pomostów i konstrukcji rusztowania  lub  ruchomego  podestu
roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny posiadać: 

c) pomost  o  powierzchni roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

d) stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
e) zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
f) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w §15 ust.2 Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003, 
g) posiadać piony komunikacyjne. 

Odległość  najbardziej  oddalonego  stanowiska  pracy  od  pionu  komunikacyjnego  rusztowania  nie
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. 

Składowa pozioma jednego zamocowania nie powinna być mniejsza niż 2.5 kN. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m,
a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1.5m ponad tą linię. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0.2m, należy stosować balustrady od strony tej
ściany.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Jednostka obmiarowa - 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni zarusztowanej ściany.
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W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne
z Przedmiarem Robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku Budowy lub w Protokóle Odbioru technicznego.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

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

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty:

 SIWZ opracowany przez Inwestora
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 Harmonogramem Robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania. 
 Normy. 
 Aprobaty techniczne 

Przepisy i Normy:

 Dz. U. nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

 PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i  główne
parametry 

 PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur 
 PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Uwaga:
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne  opisanym  przy  pomocy  przywołanych  norm,  z  tym  że  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać,  ze  oferowane  przez  niego roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
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SST-08 – INSTALACJE ODGROMOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  (SST)  są  standardy  techniczne
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Remont
i przebudowa  elewacji  oraz  przeniesienie  klimatyzatorów",  Budynek  Wydziału  Prawa,  Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robot  związanych z  wykonaniem instalacji
odgromowej zgodnie ze sztuką budowlaną i obejmują: 

 wymianę  uszkodzonych  elementów  instalacji  odgromowej  -  przed  rozpoczęciem   prac
dociepleniowych  i  renowacyjnych  elewacji sprawdzić  stan  instalacji  odgromowej  i  w  razie
konieczności wymienić jej uszkodzone elementy,

 ukrycie  istniejącej  instalacji  odgromowej  w  izolacji  termicznej ścian docieplanych - piony
instalacji odgromowej poprowadzić  w  atestowanych  rurach  ochronnych dostosowanych do
rodzaju materiału izolacyjnego.

 badania i pomiary instalacji odgromowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00  –  „Ogólna
Specyfikacja Techniczna”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SIWZ, Specyfikacją
i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i urządzeń  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Rodzaje  i  typy  materiałów,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania
urządzeń piorunochronnych powinny być zgodne z polskimi normami. 

Stosowane  materiały  powinny  wytrzymywać  bez  uszkodzeń  elektryczne  i  elektromagnetyczne
oddziaływania  prądu  piorunowego  i  przewidywane  naprężenia  przypadkowe.  Materiał  i  wymiary
powinny być wybierane z uwzględnieniem możliwości powstania korozji zarówno chronionego obiektu,
jak i urządzenia piorunochronnego.
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Materiały  dostarczone  na  teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa  jakości,  atesty,  certyfikaty,
świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

4. TRANSPORT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  i  składowania  podano w ST-00  –  „Ogólna  Specyfikacja
Techniczna”. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy.

Prace polegają na wymianie i odtworzeniu stanu istniejącego instalacji Odgromowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja
Techniczna". 

6.1. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu

Badania powinny obejmować następujące czynności:

 oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu rozmieszczenia poszczególnych
elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń
elementów instalacji odgromowej,

 sprawdzenie, czy urządzenie piorunochronne jest zgodne z projektem,
 sprawdzenie, czy wszystkie części składowe urządzenia piorunochronnego są w dobrym stanie,

spełniają przypisane im projekcie zadanie i nie występuje na nich korozja,
 sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do

pomiaru  rezystancji,  przyłączonego  z  jednej  strony  do  zwodów  z  drugiej  do  przewodu
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia,

 pomiaru  rezystancji  uziemienia,  który  należy  wykonać  mostkiem  do  pomiaru  uziemień  lub
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli
obwód  uziomu  otokowego  nie  przekracza  50  m;  dla  uziomu  o  obwodzie  L  większym
najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :

P ≥ 0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.

6.2. Sprawdzanie urządzeń piorunochronnych

Sprawdzanie  LPS  powinno  być  przeprowadzone  przez  specjalistę  ochrony  odgromowej  i  powinno
odpowiadać wymaganiom przepisów przedmiotowych.
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Celem badania jest upewnienie się, czy urządzenie jest zgodne pod każdym względem z IEC 61024-1.
Badanie obejmuje: sprawdzenie dokumentacji technicznej, oględziny, wykonanie prób i dokumentację
sprawdzania.

Dokumentacja  techniczna  powinna  być  sprawdzona  pod  względem  kompletności,  spełnienia
postanowień normy i zgodności wykonania instalacji.

Oględziny powinny być przeprowadzone w celu stwierdzenia, że:

 urządzenie znajduje się w dobrym stanie,
 nie ma obluźnionych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach urządzenia,
 żadna część urządzenia nie została osłabiona przez korozję, zwłaszcza na poziomie ziemi,
 wszystkie połączenia z uziomem są nienaruszone,
 wszystkie  przewody  i  elementy urządzenia są przytwierdzone do powierzchni  montażowych

i wszystkie elementy, które zapewniają ochronę mechaniczną są nienaruszone,
 nie było  żadnych uzupełnień lub zmian chronionego obiektu,  które  wymagałyby  dodatkowej

ochrony,
 nie ma żadnych znaków uszkodzenia LPS i urządzeń ograniczających przepięcia (SPD) lub

chroniących je bezpieczników,
 zostały  prawidłowo  wykonane  połączenia  wyrównawcze  w  nowych  instalacjach  lub

w uzupełnieniach, jakich dokonano we wnętrzu obiektu od czasu ostatniego sprawdzania i że
zostały przeprowadzone próby ciągłości,

 istnieją i są nietknięte połączenia i przewody wyrównawcze wewnątrz obiektu,
 utrzymane są bezpieczne odstępy,
 zostały  sprawdzone  i  poddane  próbom  złącza  i  przewody  wyrównawcze,  urządzenia

ekranujące, trasy kabli i urządzenia ograniczające przepięcia.

Sprawdzanie i próby LPS obejmują oględziny i powinny być uzupełnione:

 wykonywaniem prób ciągłości, szczególnie ciągłości tych części LPS, które nie były widoczne
podczas początkowego sprawdzenia i które nie są obecnie dostępne dla oględzin,

 przeprowadzaniem prób rezystancji uziemienia układu uziomów po odłączeniu go od pozostałej
części urządzenia. 

Wyniki tych prób powinny być porównane z poprzednimi i/lub z wartościami aktualnie dopuszczalnymi
dla  rozpatrywanych  warunków uziemieniowych.  Jeżeli  stwierdzi  się,  że  wartości  z  próby różnią  się
znacznie od wartości uzyskanych poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to należy wykonać
dodatkowe badania w celu określenia przyczyn tej różnicy.

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego:

a)  Pomiary  rezystancji  uziomów  naturalnych  należy  wykonać  przed  przyłączeniem  przewodów
uziemiających do konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami sztucznymi.

b) Pomiary należy wykonywać metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy S i uziomu
pomocniczego D powinno być tak dobrane, aby odległość a stopy fundamentowej od miejsca pomiaru
nie była mniejsza niż 40m, 

gdzie: a – odległość między sondą a uziomem mierzonym bądź uziomem dodatkowym.

c) Różnice wartości zmierzonych rezystancji nie powinny być większe od 50%. W przypadku większych
różnic  należy  wykonać  dodatkowe  uziomy  sztuczne  albo  zastosować  elementy  uzupełniające  dla
zmniejszenia rezystancji uziomów naturalnych.
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Pomiar rezystancji uziomu otokowego:

a) Po zakończeniu wstępnego montażu uziomu obejmującego następujące czynności:

 ułożenie uziomu otokowego w wykopie,
 połączenie poszczególnych odcinków uziomu przez spawanie,
 zabezpieczenie spawów przed działaniem korozji,
 zasypanie uziomu otokowego w wykopie należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia metodą

mostkową lub techniczną.

Pomiar należy wykonać przed połączeniem uziomu otokowego z innymi uziomami.

b) Rozmieszczenie sondy S i uziomu pomocniczego D powinno być tak dobrane aby spełniona była
zależność: a ≥ 5 A, gdzie: 

a – odległość między sondą a uziomem mierzonym bądź uziomem dodatkowym, 

A – największa przekątna uziomu otokowego

c) Pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach, jeżeli obwód uziomu otokowego
nie przekracza 50m. Dla uziomu o obwodzie L większym, najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P
należy określić z zależności: 

P ≥ 0,01 L + 2.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe.

d) Do wykonania pomiarów rezystancji obiektów zagrożonych wybuchem zaleca się stosowanie mostka
udarowego.

Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzenia piorunochronnego:

a) W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, należy wykonać pomiary
rezystancji połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z fundamentu.

b) W obiekcie lub jego części zagrożonej pożarem i wybuchem należy wykonać pomiary rezystancji
połączeń metalicznych. Pomiary wykonuje się na wszystkich połączeniach elementów naturalnych ze
sztucznymi w część nadziemnej urządzenia piorunochronnego. Pomiary należy wykonać omomierzem
lub mostkiem o napięciu nie przekraczającym 24V. Rezystancja poszczególnych połączeń nie powinna
przekraczać wartości  10mΩ. W razie  przekroczenia tej  wartości  należy wykryć przerwy w instalacji
i ewentualnie wykonać połączenia dodatkowe.

Dokumentacja sprawdzania

Inspektor powinien sporządzić raport ze sprawdzenia LPS, który powinien być przechowywany razem
z raportem projektowym urządzenia piorunochronnego i z poprzednio sporządzonymi raportami z jego
konserwacji i sprawdzenia. 

Raport ze sprawdzania LPS powinien zawierać informacje dotyczące:

 ogólnego stanu przewodów i innych elementów zwodów,
 ogólnego poziomu korozji i stanu ochrony przed korozją,
 pewności mocowania przewodów i elementów LPS,
 pomiarów rezystancji uziemienia układu uziomów,
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 jakichkolwiek odstępstw od wymagań IEC 91024-1,
 dokumentacji  wszystkich zmian i  rozbudowy LPS i  jakichkolwiek zmian obiektu.  Dodatkowo

powinny  być  zrewidowane  rysunki  konstrukcji  urządzenia  piorunochronnego  i  opis  jego
projektu,

 wyników przeprowadzonych prób.

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji  Wykonawca obowiązany jest  dostarczyć Zleceniodawcy
dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego, a w szczególności:

 dokumentację techniczną z naniesionymi trasami przewodów,
 protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych według p. 7;
 dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

 Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej – 1mb (metr bieżący);
 Demontaż osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle - 1szt. (sztuka);
 Demontaż  złączy  kontrolnych  w  instalacji  odgromowej  lub  przewodach  wyrównawczych  -

połączenie pręt-płaskownik - 1szt. (sztuka);
 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania

i podłączenia - 1szt. (sztuka);
 Montaż złączy do rynny okapowej  na dachu  w instalacji  uziemiającej  i  odgromowej  -  1szt.

(sztuka);
 Wykonanie  złączy  kontrolnych  w  instalacji  odgromowej  lub  przewodach  wyrównawczych  -

połączenie pręt-płaskownik - 1szt. (sztuka);
 Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na

ścianie - 1szt. (sztuka);
 Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe – 1mb (metr bieżący);
 Osłony przewodów uziemiających – 1mb (metr bieżący);
 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pomiar.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  i wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST-00  -  “Ogólna  Specyfikacja
Techniczna". 

8.1. Odbiory częściowe

W  ramach  odbioru  częściowego  należy  dokonać  kontroli  robót  ulegających  zakryciu.  Kontrola  ta
obejmuje:

a) Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych zbrojenia ścian i fundamentów
budynku przed zalaniem betonem, tj.

 przekrojów poprzecznych zbrojenia i połączeń prętów zbrojeniowych,
 przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń,
 przygotowania prętów zbrojenia (wypustów) do połączeń z przewodami uziemiającymi,
 miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji.
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b) Sprawdzenie  ułożenia  krytych  przewodów  odprowadzających  i  uziemiających  przed  ich
zakryciem.

c) Sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem.

8.2. Odbiory końcowe

a) Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca powinien:
 przygotować dokumentację powykonawczą,
 przygotować komplet protokołów badań,
 sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót,
 przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego.
b) Komisja odbioru powinna:
 zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej;
 zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i  materiałów

oraz je zaakceptować,
 zbadać  kompletność  protokołów  pomiarów  i  prób  na  zgodność  z  dokumentacją

i postanowieniami podanymi w SST oraz zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań,
 przeprowadzić  oględziny  urządzenia  piorunochronnego  z  punktu  widzenia  zgodności

z dokumentacją jego materiałów wymiarów i rozmieszczenia,
 sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych

zaleceń.

8.3. Pomiary rezystancji przy odbiorze końcowym

a) Rezystancja  wszystkich  uziomów,  których  przewody  uziemiające  wyposażone  są  w  zaciski
kontrolne, powinna być zmierzona metodą mostkową, techniczną lub mostkiem udarowym

b) Lokalizacja sondy S i uziomu dodatkowego D powinna być tak dobrana, aby była spełniona
zależność:

 a ≥ 20m, gdy długość uziomu H ≤ 4m
 a ≥ 5H, gdy długość uziomu H > 4m

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

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

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty:

 SIWZ opracowany przez Inwestora
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 Harmonogramem Robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania. 
 Normy. 
 Aprobaty techniczne. 

Przepisy i Normy:

 PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
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 PN-EN  62305-3:2011-  Ochrona  odgromowa  -  Część  3:  Uszkodzenia  fizyczne  obiektów
i zagrożenie życia.

 PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

 PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. (seria norm przedmiotowych)
 PN-EN 60664 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego (seria norm

przedmiotowych)
 Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 

piorunochronnych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Uwaga:
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

o Podstawy wykonania dokumentacji
o Wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym  techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne  opisanym  przy  pomocy  przywołanych  norm,  z  tym  że  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać,  ze  oferowane  przez  niego roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
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