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KLASYFIKACJA ROBÓT – KODY CPV

ST-00 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE – WYMAGANIA OGÓLNE

ST-01 45111300-1 PRACE ROZBIÓRKOWE

ST-02 45452000-0 ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKÓW

ST-03 45262310-7 ZBROJENIE. ZSZYCIE RYS PRĘTAMI SYSTEMOWYMI 

ST-04 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE.

ST-05 45453100-6 ROBOTY RENOWACYJNE (MURY ZABYTKOWE)

ST-06 45421160-3 ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE. RENOWACJA  BALUSTRAD

ST-07 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

ST-08 45260000-0 OBRÓBKI BLACHARSKIE

ST-09 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ





SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

ST-00
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Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich

 1  WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót podczas realizacji zadania p.n.:

 1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikację techniczną (ST) Stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce w przypadkach małych 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

 1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 

 1.4 Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.
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 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
takżeprzejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
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do eksploatacji.

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

 inspektorze 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 robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.

 przedmiarze 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.

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r.  Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

 1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
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dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:

 dostarczoną przez Zamawiającego,

 sporządzoną przez Wykonawcę.

 1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a prace wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

 1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

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

 1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

 1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

 1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

 1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

 1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

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

 1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

 2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

 2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

 2.4  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

 3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.

 4 TRANSPORT

 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

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

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy,

 5.2 

 5.2.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

 5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.

 5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych.
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 5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

 6.2 Certyfikaty i deklaracje

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

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

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6.3 Dokumenty budowy

 6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

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

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

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

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

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

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

 6.3.2 Książka (rejestr) obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie lub w SST i wpisuje do książki (rejestru) obmiarów.

 6.3.3 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencję na budowie.

 6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

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

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.

 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

 7.1.1 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

 7.1.2 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

 7.1.3 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

 7.1.4 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

 7.1.5 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

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

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Kosztorysowej przedmiarze robót.

 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

 8.3 8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

 8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

 8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.

 8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) 
robót”.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
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Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

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

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST-01
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 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót remontowych podczas realizacji 
zadania p.n.:

 1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót 
rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. 

 1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

 usunięcie warstw wykończeniowych (tynku) cokołu budynku

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 usunięcie pojedynczych cegieł w nadprożach, naczółkach i gzymsach na elewacji budynku

 rozbiórka obróbek blacharskich gzymsu okapowego i parapetów

 wywóz gruzu i odpadów na odległość ok. 15km, 

 unieszkodliwienie odpadów.  

   

 1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO  7607-2 „Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  

 1.5 Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. Specyfikacje Techniczne                                                               
Roboty rozbiórkowe  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-450.0.00  „Wymagania 
ogólne”.  

1.5.2.Wymagania szczegółowe.  

Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych - stanowią własność Wykonawcy. Elementy pochodzące 
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z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu 
przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany 
złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady 
nieszkodliwe dla  środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe 
wysypisko śmieci. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV: 

Grupa robót:  451    Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót:  4511    Roboty w zakresie burzenia  

Kategoria robót  45111 Roboty rozbiórkowe     

 2 MATERIAŁY 

 2.1 Materiały do wbudowania 

nie występują. 

 2.2 Materiał z rozbiórki: 

elementy metalowe, gruz, szkło, drewno, PCV

 3 SPRZĘT.

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu 

Podano w ST-„Wymagania ogólne”.    

 3.2 Wymagania szczegółowe dla rodzaju robót

Roboty można wykonywać  ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez 
Wykonawcę dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. 

 4 TRANSPORT.

 4.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu 

Podano w ST-„Wymagania ogólne”.   Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi  środkami 
transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów spełniającymi wymagania 
ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” dobranymi przez Wykonawcę : samochody 
samowyładowcze, samochody skrzyniowe, itp. Przewożony  ładunek należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem się i spadaniem. 
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 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne 
zabezpieczenia.   

Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i wywieźć.  

Pozostałe ogólne zasady wykonania robót  podano w ST- „Wymagania ogólne”. 

 5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych.  

5.2.1. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
ochronniki słuchu, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

 zapoznać pracowników  z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej  
wykonania  

5.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy 

 obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

 prawidłowo oprawionych 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki  

 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 
dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  

 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

5.2.2. Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych. 

5.2.1.1. Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów budowlanych                  
przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca robót powinien prowadzić roboty 
rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. 
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5.2.1.2. Elementy i materiały (odpady), które stają się  własnością Wykonawcy powinny być usunięte z 
terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie dopuszcza się 
palenia usuwanych odpadów. Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów 
rozbiórkowych przy budynku jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami 
rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 

5.2.1.3. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu  robót budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy wygrodzić zgodnie z 
przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu 
robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem 
robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie  
elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych 
prac.  

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 

 6.1 Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości 

podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 6.2 Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 

 wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,   

 sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 
terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego, 

 sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  

 prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 

 wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  

 sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 

 7 OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową dla  robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. 

 7.3 Szczegółowe zasady obmiaru 

Podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza 
specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
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 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Ogólne zasady odbioru

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

Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak  dla robót zanikających  i ulegających zakryciu.    

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1 Ogólne zasady płatności 

Podano w ST-00  „Wymagania ogólne” 

 9.2 Podstawa  płatności

Podstawą  płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez  Wykonawcę i 
zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej za jednostkę obmiaru  

Cena jednostki obmiaru obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiary 

 demontaż elementów podlegających rozbiórce, 

 transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 

 układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

 utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

 dla materiałów stanowiących własność Wykonawcy : załadunek i wywóz materiałów na wysypisko, 

 koszty składowania gruzu na wysypisku, 

 koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie   bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych    ( Dz.U.2003.47.401),  

2. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997  w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn.  Dz.U.2003.169.1650 )  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w  sprawie 
bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- Wydawnictwo Arkady 

5. Rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy 
wykonywaniu robót budowlano-montazowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV: 45452000-0 1. 
ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKÓW 

ST-02
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 1 WSTĘP. 

 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z czyszczeniem elewacji wg zakresu określonego Projektem p.n. „Remont 
elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich

. 
 1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin ściennych. W zakres tych robót wchodzą: 

 czyszczenie boniowanych ścian na poziomie parteru budynku

 czyszczenie elewacji wykonanej z klinkierowych płytek ceramicznych

 czyszczenie elewacji tynkowanej gładkiej

 czyszczenie profili ciągnionych (gzymsy, naczółki, podokienniki) 

Sposób wykonania robót przedstawia się w niniejszej SST wariantowo. Przyjmuje się możliwość 
czyszczenia elewacji trzema technikami: 

 metodą strumieniowo-ścierną

 z wykorzystaniem pasty czyszczącej i niskociśnieniowej myjki wodnej

 przy zastosowaniu narzędzi ręcznych.

Zakłada się możliwość wykorzystania jednej z technik, lub różnych technik łącznie.

Decyzję o wykorzystaniu jednej z technik wymienionych powyżej podejmuje Projektant wraz z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków, po wykonaniu przez wykonawcę prób czyszczenia w w/w technikach na 
różnych częściach elewacji (tynki gładkie, płytki klinkierowe, gzymsy ciągnione. Do przygotowania 
wyceny prac należy przyjąć wariant najdroższy.

 1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 
zawartymi w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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 2 MATERIAŁY 

Do robót związanych z czyszczeniem elewacji  stosuje się w zależności od wykorzystanej technologii:

 Metoda strumieniowo-ścierna

ścierniwa o zróżnicowanym składzie i granulacji, o twardości w skali Mohsa od 3,0 do 6,5

 Z wykorzystaniem pasty czyszczącej i niskociśnieniowej myjki wodnej

pasty czyszczące, woda

 3 SPRZĘT.

Do robót związanych z czyszczeniem elewacji  stosuje się w zależności od wykorzystanej technologii:

metoda strumieniowo-ścierna

 Niskociśnieniowy agregat piaskujący do czyszczenia powierzchni elewacji i innych elementów 
budowlanych metodą wirującego strumienia czyściwa o płynnej regulacji mocy np. Remmers 
ROTEC,  (JOS) TORC Stonehealth.

 z wykorzystaniem pasty czyszczącej i niskociśnieniowej myjki wodnej
myjki wodne ciśnieniowe lub parowe np. Karcher

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Projektanta. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i wskazaniach Projektanta w terminie przewidzianym kontraktem.

 4 TRANSPORT. 

Jak w ST 00 Warunki ogólne

 5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Jak w ST 00 Warunki ogólne

 5.2 Oczyszczenie płytek ceramicznych, tynków gładkich i profili ciągnionych.

Metoda strumieniowo-ścierna

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien bezwzględnie wykonać próby czyszczenia z 
wykorzystaniem różnych ścierniw i ciśnienia agregatu, odpowiednio je dokumentując. 

Próbki powinny zostać przedstawione Projektantowi i Konserwatorowi do zatwierdzenia .

Prace należy wykonywać starając się zachować jednolity efekt na całej powierzchni  mocy np. Remmers 
ROTEC,  (JOS) TORC Stonehealth.
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Na  koniec powierzchnię zaimpregnować substancją hydrofobizującą Funcosil AS 

Z wykorzystaniem pasty czyszczącej i niskociśnieniowej myjki wodnej (część pokryta płytkami 
ceramicznymi)

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien bezwzględnie wykonać próbę czyszczenia

Lico budynku należy oczyścić metodą chemiczną nanosząc pastę Alkutex Fassadenreiniger Paste 
pędzlem lub szczotką ławkowcem, po czym pozostawić na powierzchni muru na 10-15 min. Po 
odczekaniu odpowiedniego czasu całość powierzchni należy wyszczotkować ruchami kolistymi, po czym 
całość intesywnie zmyć gorącą wodą przy użyciu agregatu niskociśnieniowego np. typu Karcher. Po 
oczyszczeniu muru należy usunąć wszystkie spoiny na głębokość minimum 1,5 cm. Do uzupełnienia i 
ujednolicenia spoin wątku ceglanego należy zastosować spoinę mineralną Funcosil Fugenmortel. 
Widoczne ubytki w powierzchni cegieł należy zakitować używając zaprawy Funcosil Restauriermortel 
Spezial w kolorze zbliżonym do koloru cegły, a w razie wystąpienia konieczności scalenia 
kolorystycznego należy użyć preparatów Funcosil LA Siliconfarbe farblos i Funcosil WS w proporcjach 
1:1, zapigmentowanych na odpowiednią barwę. Na  koniec cpowierzchnię zaimpregnować substancją 
hydrofobizującą Funcosil AS dającą dodatkowo efekt pogłębienia koloru cegły. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI

Zasady ogólne zgodne z ST 00

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach 
związanych z czyszczeniem elewacji. 

Kontroli podlega:

 Zgodność wykonania prac z zaakceptowaną próbą czyszczenia.

 Stopień zachowania substancji zabytkowej. Niedopuszczalne jest wykonanie prac czyszczących 
powodujących zniszczenie nawierzchni oryginalnej.

 7 OBMIAR ROBÓT. 

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

 8 ODBIÓR ROBÓT. 

 8.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio po wykonaniu czyszczenia i przed hydrofobizacją 
ścian przed przystąpieniem do robót. 

 8.2 Zakres odbioru.

Odbiór powinien obejmować: − sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie.
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 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producenta wybranych materiałów i narzędzi
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CPV: 45262310-7

ZBROJENIE. ZSZYCIE RYS PRĘTAMI SYSTEMOWYMI 
ST-03
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 1 WSTĘP. 

 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze zszywaniem spękań strukturalnych murów wg zakresu określonego 
Projektemp.n. „Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich.

 1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zszycia spękań strukturalnych murów. W zakres tych robót wchodzą: 

 przygotowanie podłoża do zszywania

 wykonanie otworów i bruzd pod pręty zbrojeniowe

 czyszczenie otworów i bruzd pod pręty zbrojeniowe

 wprowadzenie zaprawy klejącej do otworów i bruzd

 wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej do pęknięć murów

 osadzenie prętów zszywających

 wypełnienie otworów i bruzd zaprawą klejącą 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z instrukcjami technicznymi dostawców produktów do 
zszywania murów oraz Programem Prac Konserwatorskich

 1.4 Określenia podstawowe 

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

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 2 MATERIAŁY 

Do robót związanych ze zszywaniem murów stosuje się:

 Walcowane, skrecane kotwy śrubowe dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, przeznaczone 
do renowacji murów, o grubości 6 i 8 mm np. Helifix Helibar, Remmers Spiralanker, Brutt 
Technologies - Saver

 Zaprawa mocująca do profili srubowych np. Helifix -Helibond, Remmers -Spiralankermortel, Brutt 
Technologies – SaverPowder

 Zaprawa do fugowania spoin 
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 3 SPRZĘT.

Do robót związanych ze zszywaniem murów stosuje się:

 bruzdownice umożliwiające wykonanie bruzd o szerokości 10mm i głębokości 25-30 mm

 wiertarki z wiertłami umożliwiającymi wykonanie otworów o szerokości 10 mm i głębokości min 20 
cm

 odkurzacze przemysłowe do odsysania pyłów z otworów i bruzd

 spryskiwacze do nawilżenia podłoża przed klejeniem

 aplikatory do nanoszenia zaprawy klejącej/zaprawy iniekcyjnej do szczelin

 szpachle, kielnie do wyrównania spoin 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Projektanta. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i wskazaniach Projektanta w terminie przewidzianym kontraktem.

 4 TRANSPORT. 

 4.1 Ogólne zasady transportu materiałów i narzędzi. 

Jak w ST 00 Warunki ogólne

 5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Jak w ST 00 Warunki ogólne

 5.2 Przygotowanie podłoża do zszywania

Należy oczyścić podłoże szczotkami ręcznymi i wyznaczyć otwory oraz bruzdy wg następujących zasad:

 otwory w spoinach wątku ceglanego w odległości 50 cm po obu stronach rysy 

 bruzdy – łącząc zaznaczone otwory w danej spoinie.

Bruzdy prowadzić max co 4 warstwy cegieł 

 5.3 Wykonanie otworów i bruzd pod pręty zbrojeniowe

 Wykonać otwory na głębokość ok 20 cm wiertarką z odpowiednim wiertłem

 Wykonać bruzdy o szerokości 10 mm i głębokości 30 mm za pomocą bruzdownicy

 5.4 Czyszczenie otworów i bruzd pod pręty zbrojeniowe

Wykonane otwory oczyścić z pyłu i resztek zaprawy odkurzaczem przemysłowym

 5.5 Wprowadzenie zaprawy klejącej do otworów i bruzd

38



Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich

 Zwilzyć otwory i bruzdy wodą korzystając z ręcznych spryskiwaczy

 Za pomocą aplikatora wprowadzić do otworów i bruzd zaprawę w formie wyciśniętego wałka o 
średnicy ok 1 cm.

 Należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących temperatury otoczenia podczas 
wykonywania prac.

 5.6 Wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej do pęknięć murów

Do spekań w murach wprowadzić zaprawę iniekcyjną do wypełniania szczelin np. Iniektionsleim 2K

 5.7 Osadzenie prętów zszywających

 Wprowadzić w otwory i bruzdy odpowiednio wygięte pręty zbrojeniowe i ustabilizować je za pomocą 
kołków lub klinów.

 Wprowadzić do bruzd dodatkową warstwę zaprawy klejącej tak, aby pokryć całkowicie pręty

 wypełnienie otworów i bruzd zaprawą klejącą

 Po związaniu zaprawy usunąć kliny stabilizujące i uzupełnić ewentualne ubytki spoin.

 6 KONTROLA JAKOŚCI

Zasady ogólne zgodne z ST 00

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach 
związanych z czyszczeniem elewacji. 

Kontroli podlega:

 Zgodność wykonania prac z zaakceptowaną technologią

 7 7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest mb pęknięcia murów. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 8 ODBIÓR ROBÓT. 

 8.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio po wykonaniu otworów i ich oczyszczeniu i przed 
aplikacją zaprawy klejowej

 8.2 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy należy przeprowadzić bezpośrednio po zamocowaniu prętów i uzupełnieniu zaprawy 
klejącej. Odbiór powinien obejmować: − sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową.
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 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje montażu i karty techniczne wybranego producenta.
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Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich

 1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy wykonywaniu prac murarskich podczas realizacji zadania.

 1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.1

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

 1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na
destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:

 przygotowanie zapraw,

 spajanie elementów murowych zaprawą.

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji 
murowych.

 1.5 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, punkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską.

Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju 
wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako 
elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 
użytkowe).
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Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych.

Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.

 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, punkt 
1.5.

 1.7 Dokumentacja robót murowych

Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, punkt 1.6.

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania w 
określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji odpowiadały 
założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów należy 
uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz 
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez 
działaniem niekorzystnych czynników.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, punkt 2

 2.2 Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby wykorzystywane w -planowanych robotach murarskich:

 elementy murowe,

 zaprawy murarskie,

 wyroby dodatkowe,

 inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

 Uzupełnienie naczółków i gzymsów - cegły ceramiczne pełne, odpowiadające wymaganiom 
normy PN-EN 771-1,
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 Obmurówka okien piwnicznych - cegły silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2,

 Fundament obmurówki okien piwnicznych – bloczki z betonów zwykłych według normy PN-EN 
771-3,

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Projektuje się wykorzystanie się następujących zapraw murarskich:

 Zaprawa wapienno piaskowa mark M5. Uzupełnienie cegieł na cokole M10. Ze względu na 
niewielki zakres prac zaleca się wykorzysztanie gotowych mieszanek. Wapienno-piaskowych, 
lub wapienno-piaskowych z dodatkiem trasu reńskiego.

 Zaprawa wapienno cementowa M15 do ścianek szybów okienek piwnicznych

 Zaprawa cementowa min. M15 do fundamentów ścianek okienek piwnicznych

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana
przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i 
następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od 
tej liczby.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:

– kotwy,

– listwy kotwiące,

– wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 
lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych 
murów, obejmujące siatki stalowe:

 spajane,

 wiązane,

 ciągnione.

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane 
w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

 2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:

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

 każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną,

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

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

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

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

 2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

 3.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, punkt 3

 3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich

Do wykonywania robót murarskich należy stosować:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

 pion murarski,

 łatę murarską,

 łatę ważoną,

 wąż wodny,

 poziomnicę uniwersalną,

 łatę kierunkową,

 warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 
wyznaczania kierunku,

 sznur murarski,

 kątownik murarski,

 wykrój.

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:

 kastrę na zaprawę,

 szafel do zaprawy,

 szkopek do wody,
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 palety na elementy murowe,

 wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:

 młotek murarski,

 kirkę,

 oskard murarski,

 przecinak murarski,

 puckę murarską,

D. Do murowania:

 kielnię murarską,

 czerpak,

 łopatę do zaprawy,

 rusztowania.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, punkt 
4

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych 
luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-
12030.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Zasady ogólne.

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

 5.2 Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

 5.3 Wymagania jakościowe robót murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania
jakościowe, takie jak:

 5.3.1 Obrys muru

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:

 w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
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 w wysokości kondygnacji ±20 mm,

 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.

 5.3.2 Grubość muru

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

 dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 
elementu murowego,

 ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,

 ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

 5.3.3 Grubość spoin

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:

 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,

 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.

 5.3.4 Zbrojenie

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:

 ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków),

 ± 20 mm dla całego pręta.

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości 
otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Zasady ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, punkt 6

 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót murowych

Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty rozbiórkowe oraz przeprowadzić 
badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

 6.3 Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. 

 6.4 Badania materiałów

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:

– deklaracji zgodności lub certyfikatów,

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,

– deklaracji producentów użytych wyrobów.
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Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez 
niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

 6.5 Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te 
w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia  wewnętrznych części muru ulegających zakryciu,

 6.6 Badania w czasie odbioru robót

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

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

 prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,

 jakości wykonania robót murowych.

 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Zasady ogólne. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, punkt 7

 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Zasady ogólne.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Należy dokonać odbioru uzupełnień murów przed wykonaniem prac konserwatorskich (tynkarskich i 
sztukatorskich. W wypadku balkonu odbiór dotyczy sklepień odcinkowych przed wykonaniem prac 
izolacyjnych

 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.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
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 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

 protokoły odbiorów częściowych,

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

 wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty murowe 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 roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 
trwałości elementów murowych 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 murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

 ocenę wyników badań,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.

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 konstrukcji murowych 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 konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
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ostateczny (końcowy)”.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 konstrukcji murowych.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA 

 9.1 Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, punkt 9

 9.2 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1 Normy

5. PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006

jw.

14. PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.

17. PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie 

do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006

jw.
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20. PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.

 10.2 Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

 10.3 Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady – 
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45453100–8
ROBOTY RENOWACYJNE

ST-05
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 1 WSTĘP.

 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac renowacyjnych podczas realizacji zadania p.n.:Remont elewacji frontowej w budynku przy 
ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich

 1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej ST.

 1.3 Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac określonych w pkt.1.1., w szczególności renowację tynków gładkich i profili ciągnionych 
gzymsów, naczółków i parapetów.

 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami 
technicznymi, zaleceniami producenta oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” p. 1.4.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. Ogólne 
powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, punkt 1.5.

 1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w pkt. 1.6. ST-00

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji wykonywanych robót 
konserwatorskich

 1.7 1.8. Nazwy i kody robót objęte zamówieniem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45452100-1 Piaskowanie fasady budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45454100-5 Odnawianie
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 2 MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000–7, p. 2.

WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY POWINNY BYĆ ZGODNE Z ZALECENIAMI PRZEDSTAWIONYMI W 
PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH

 2.1 Woda zarobowa do zapraw 

PN–EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża stosować można bez badań laboratoryjnych każdą wodę 
zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 2.2 Wyroby ceramiczne

Cegła o barwie i o wymiarach zgodnych z istniejącym wątkiem ceglanym. W celu wykonania uzupełnień 
należy wykorzystać istniejące klinkierowe płytki ceramiczne z podokienników okien na I piętrze – z 
miejsc, które zostaną pokryte wyprawą tynkową.

 2.3 Zaprawy

Do prac należy stosować mieszanki zapraw do uzupełniania ubytków w cegłach i spoinach murów oraz 
wypełniania pęknięć w murach

Wykaz proponowanych środków znajduje się w „Programie prac konserwatorskich”

Mieszanki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz wiedzą fachową.

 3 SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 3.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót:

– do przygotowania podłoża - narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, przecinaki; 
narzędzia do czyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,

– do nasączania preparatami do wzmacniania cegły – niskociśnieniowe urządzenia natryskowe, 
urządzenia do natrysku bezpowietrznego, opryskiwacz butelkowy, kompresy,

– do przygotowania zapraw – mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki 
na zaprawę,

– do nakładania impregnatu hydrofobizujacego – niskociśnieniowe urządzenia natryskowe, opryskiwacz 
butelkowy,

– do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych – pędzel, kielnia, szpachle, prowadnice i szablony do 
gzymsów, paca pokryta porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itp.

– do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka,
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– do scalania kolorystycznego – pędzel,

 4 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, p. 4.

 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 5 

Roboty określone do konsultacji z Konserwatorem Zabytków i projektantem, nie mogą być odebrane bez 
powyższego uzgodnienia.  Wszystkie produkty należy stosować z zgodne z załączonymi do nich kartami 
technicznymi oraz z zachowaniem środków bhp.

 5.1 Naprawa powierzchni muru pokrytego okładziną ceramiczną klinkierową

 5.1.1 Spoinowanie murów i uzupełnianie ubytków w cegłach; wstawienie brakujących cegieł i wymiana
zniszczonych. Uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi o parametrach zbliżonych do 
cech fizyko–mechanicznych cegły neogotyckiej (nasiąkliwość i wytrzymałość mechaniczna nie powinna 
być wyższa od parametrów oryginalnej cegły) dostosowanymi do zróżnicowanej barwy cegieł.

 5.1.2 Uzupełnienie brakujących cegieł nowymi o wymiarach cegieł oryginalnych i wymiana 
zdezintegrowanych cegieł na nowe o dostosowanym formacie.
Zabezpieczenie powierzchni murów: gruntowanie, impregnacja, hydrofobizacja cegieł

 5.1.3 Scalenie kolorystyczne i patynowanie uzupełnień z oryginalnymi cegłami i zaprawami oraz 
partiami współczesnych przemurowań.

 6 KONTROLA JAKOŚCI

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 6.

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót zawartych w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru tych robót określonych w normach.

Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie objęte ochroną konserwatorską, 
wymagają wysokich kwalifikacji . Kontrola jakości podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace 
należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
ze sztuka budowlana pod nadzorem technicznym wg  wymagań Prawa budowlanego.

System materiałów do renowacji cegły wymaga zachowania reżimu technologicznego w czasie aplikacji 
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu 
wentylacji itp.

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest 
aby spełnione zostały następujące warunki:

 Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel,

 Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
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nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym,

 Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: - 
termometry powierzchniowe, termometry do pomiaru temp. powietrza, przyrządy do pomiaru 
grubości warstw,

 Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania,

 W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 
odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowywanym harmonogramem,

 Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w odpowiedni przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej
dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej, 

W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać  badanie 
nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. rurki 
Karstena. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar 
należy prowadzić przez jedną godzinę . Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2h).

 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 7

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni muru.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

 8 ODBIÓR ROBÓT.

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 8 

 8.2 Podstawa odbioru 

Podstawę odbioru robót stanowi ich stwierdzenie zgodności i wykonania z zakresem prac ujętym w 
przedmiarze, specyfikacją techniczną i projektem budowlanym oraz następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę oraz karty techniczne 
używanych produktów

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

f) książka obmiarów wykonanych robót

g) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane,
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h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

i) inwentaryzacja powykonawcza 

 8.3 Odbiór robót 

W trakcie trwania robót budowlanych Inspektor Nadzoru będzie odbierał roboty ulegające zakryciu 
(roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających). Zgłoszenie tych robót Inspektorowi do odbioru 
należy do obowiązków Wykonawcy.

Po wykonaniu etapu (elementu) prac konserwatorskich Wykonawca zgłosi zakończenie tych prac do 
odbioru częściowego.

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości. Wykonawca robót zgłosi na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość 
do odbioru ostatecznego. Warunkiem odbioru robót musi być ich akceptacja przez Konserwatora 
Zabytków.

Po okresie gwarancji i rękojmi nastąpi odbiór pogwarancyjny sprawdzający jakość wykonanych robót.

Odbiór robót winien odbywać się w obecności: inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela 
inwestora, konserwatora zabytków, projektanta i właściciela obiektu. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.

 9.1 Zasady rozliczania  płatności

Podstawą płatności będą warunki umowy zawartej między między Zamawiającym a Wykonawcą.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE/DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN- EN 988-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów cz.1 , PN – EN 1015-2 :2000 – PN- EN 1015 – 19: 
2002 Metody badań zapraw do murów

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 
kształtu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości.
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PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane . Badania cech fizycznych i wytrzymałoścowych

 10.2 Inne normatywy i dokumenty związane

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr113, poz. 728).

10.3. Certyfikaty, atesty, aprobaty 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.VII.1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej 

(Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.VII.1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,poz. 728).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5.VIII.1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 28.III.1997 zmieniające zarządzenie 
w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 22, poz. 216 z 1997 r.).

oraz

Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wiesław Domasłowski, Maria Kęsy-Lewandowska, Jadwiga 
W. Łukaszewicz; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wyd. 2. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, 2004 r.

 10.3 Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

 10.4 Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421160-3 
ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE

RENOWACJA BALUSTRADY 

ST-06 
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót 
ślusarskich i konserwatorskich związanych z renowacją metalowych ogrodzeń tarasów w   ramach 
zadania pn. Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich

 1.2 Zakres stosowania

Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ślusarskich oraz ich odbiorze.

Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót ślusarskich obejmujących następujące   elementy :   

 Balustrada balkonu na pierwszym piętrze

 Kraty w oknie lokalu użytkowego na parterze

 2 MATERIAŁY

Przyjmuje się, że materiałem są poddawane renowacji elementy metalowe kute, kity szpachlowe, 
emulsje podkładowe, emulsje wierzchniego krycia.

 3 SPRZĘT

Sprzęt do wykonywania robót

 Agregat piaskarski ze ścierniwem dostosowanym do czyszczonej nawierzchni.

 Elektronarzędzia z końcówkami do usuwania rdzy i innych osadów

 Narzędzia ręczne

 4 TRANSPORT

Transport materiałów:

Bez wymagań szczegółowych

    
 5 WYKONANIE ROBÓT

Rozwiązania dotyczące naprawy elementów balustrady.

Renowację metalowych elementów balustrady należy dokonać w pracowni konserwatorskiej lub na 
miejscu według decyzji Wykonawcy – wyspecjalizowanego w konserwacji metalu.

Metalową balustradę należy delikatnie wyjąć z gniazd. 

Wykonać następujące prace:

 Oczyszczenie powierzchni z luźnych nawarstwień metodą strumieniowo, ścierną, przy pomocy 
szczotek stalowych i elektronarzędzi, ręcznie usuwając głębsze ogniska korozji.
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 •Przeprowadzić zabieg odrdzewiania

 Przeprowadzić neutralizację elementów odrdzewianych.

 Brakujące ozdobne detale wykończenia balustrady lub elementy skorodowane w stopniu 
uniemożliwiającym konserwacją należy zrekonstruować.

 Mniejsze ubytki wynikające z niszczącego działania korozji uzupełnić kitami na bazie żywicy 
epoksydowej.

 Nałożyć środek z inhibitorem korozji.

 Wykonać warstwę podkładową antykorozyjna preparatem o wysokiej zawartości cynku

 Wykonać dwukrotne malowanie elementów emalią grafitową wg receptury z k. XIX w. (np. Eddie 
Schmied)  kolorze grafitowym.

 Montaż elementów

Analogicznie przeprowadzić renowacje krat w oknie na parterze.

 6 KONTROLA JAKOŚCI

 6.1  Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

 oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,

 zabezpieczenie wyrobu przed korozją,

 zgodność z dokumentacją techniczną.

 7 ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

 dokładność osadzenia balustrad,

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

 8 OBMIAR ROBÓT 

 8.1 Jednostka  obmiarowa

Jednostką obmiarową dla w/w robót ślusarskich jest m2 powierzchni całkowitej.

 8.2  Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 12. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalona w umowie cena ryczałtowa        

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Normy

PN-71/H-04651 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421100-5
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

ST-07
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 1 WSTĘP.

 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z  oczyszczeniem, renowacją, konserwacją i zabezpieczeniem zabytkowej 
stolarki okiennej oraz wykonaniem nowej stolarki okiennej na wzór istniejącej – przeznaczonej do 
wymiany

 1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej ST.

 1.3 Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac określonych w pkt.1.1. 

 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami 
technicznymi, zaleceniami producenta oraz określeniami podanymi w OST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” p. 1.4.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. Ogólne 
powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, punkt 1.5.

 1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w pkt. 1.6. ST-01

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji konserwatorskiej.

 1.7 1.8. Nazwy i kody robót objęte zamówieniem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 2 MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000–7, p. 2.

WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY POWINNY BYĆ ZGODNE Z ZALECENIAMI PRZEDSTAWIONYMI W 
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PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH

 2.1 Okna nowe wykonane na wzór istniejących

 2.1.1 Drewno

W wypadku okien nowych wykonanych na wzór istniejących należy zastosować drewno sezonowane, 
klejone anizotropowo

 2.1.2 Szklenie

Ościeża zewnętrzne szklić pakietami szybowymi  Dopuszcza się wykonanie okien o izolacyjności gorszej 
niż wymagania ustawowe (WT 2017) jednak o współczynniku U <1,3

Ościeże wewnętrzne szklić szybami pojedynczymi gr 4mm

 2.1.3 Okucia

Należy stosować okucia zbliżone wyglądem do okuć w oknach przeznaczonych do zachowania. 

Wybrane przez wykonawcę okien okucia przedstawić do zatwierdzenia projektantowi i nadzorowi 
konserwatorskiemu.

 2.2 Okna przeznaczone do renowacji

 2.2.1 Drewno przeznaczone do wstawek, flekowania, wymiany zniszczonych elementów

 2.3 Środki chemiczne

Środki chemiczne stosowane do  oczyszczania, usuwania nawarstwień  niszczenia mikroorganizmów – 
m.in. do odgrzybiania i dezynfekujące oraz impregnacji powinny spełniać odpowiednie wymagania 
normatywne i być dopuszczone do stosowania w budownictwie, a także być zgodne z procedurami 
zamieszczonymi w kartach technicznych producenta i z wymaganiami podanymi w projekcie.

 3 SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 3.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót:

 4 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, p. 4.

Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i ślusarkę należy 
transportować i składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w 
magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed uszkodzeniami
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 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 5 

Roboty przedstawiono wariantowo; dla stolarki okiennej i drzwiowej  zakwalifikowanej do odtworzenia 
należy stosować wskazania pkt. 5.1. Dla  stolarki zakwalifikowanej do wymiany należy stosować 
wskazania pkt. 2.1.

Roboty określone do konsultacji z Konserwatorem Zabytków i projektantem, nie mogą być odebrane bez 
powyższego uzgodnienia.  Wszystkie produkty należy stosować z zgodne z załączonymi do nich kartami 
technicznymi oraz z zachowaniem środków bhp.

 5.1 Renowacja okien z drewna: 

 5.1.1 Oczyszczenie elementów drewnianych z farby:

 metody mechaniczne pod strumieniem gorącego powietrza, (Uwaga powłoki olejne z początku XX w 
standardowo zawierały związki ołowiu (sykatywa). Stosować zasady BHP i usuwania odpadów 
toksycznych)

 doczyszczanie pastą zmydlającą do usuwania starych powłok następnie c) szlifowanie papierem 
ściernym drobnej granulacji; 

 5.1.2 Dezynfekcja drewna preparatem biobójczym opartym na związkach boru. (Opcjonalnie – w miarę
potrzeby)

 5.1.3 Impregnacja wzmacniająca drewna preparatem żywicznym o niskiej lepkości. 

 5.1.4 Uzupełnianie ubytków (fleki drewniane, dwuskładnikowa mieszanka epoksydowa do uzupełnień 
w drewnie, mniejsze ubytki –akrylowa szpachlówka do drewna); 

 5.1.5 Gruntowanie drewna preparatem o własnościach biologicznie czynnych o przedłużonym 
działaniu; 

 5.1.6 Naniesienie warstw malarskich – malowanie dwukrotne za pomocą pędzla farbą odporną na 
czynniki zewnętrzne: 

 stolarka okienna w kolorze białym; 

 stolarka drzwiowa w kolorze brązowym 

(odcień należy dobrać na podstawie występującej kolorystyki w porozumieniu z nadzorem 
konserwatorskim). 

 5.1.7 Wymiana przeszklenia : 

(w razie potrzeby) -szkło pojedyncze gr. 4 mm szklenie na kit szklarski; 

 5.1.8 Renowacja elementów metalowych: 

 Okucia i mechanizmy należy poddać renowacji, polegającej przywróceniu sprawności 
mechanizmom, usunięciu starych powłok malarskich, oczyszczeniu powierzchni z zabrudzeń i 
odtłuszczeniu oraz naniesieniu nowych powłok zabezpieczających (elementy stalowe); elementy 
mosiężne należy oczyścić preparatem do metali kolorowych, elementów mosiężnych nie malujemy. 

 Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktów korozji metalu metodami 
mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem past zmydlających, nie należy 
piaskować elementów). 
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 Naniesienie inhibitora korozji. 

 Naniesienie powłok zabezpieczających w kolorze okien: zakrętki, zawiasy, gałki. 

 Klamki stalowe- zabezpieczenie powierzchni pastą bezbarwną lub lakierem akrylowym. 

 5.2 Uzupełnienie ubytków tynków wewnątrz pomieszczeń w ościeżach okiennych: 

 5.2.1 Uzupełnianie ubytków w tynkach należy wykonywać zaprawą wapienną, klasa zaprawy GP CS I 
wg EN 998-1, spoiwo zgodnie z normą EN 459. 

 5.2.2 Naniesienie gładzi wapiennej lub gładzi gipsowej na powierzchnię ściany (scalenie uzupełnień). 

 5.2.3 Po wykonaniu uzupełnień i odpowiednim czasie sezonowania zaprawy (2 – 4 tygodnie) można 
przystąpić do naniesienia powłok malarskich na uprzednio zagruntowaną powierzchnię gruntem 
odpowiednim do użytej farby. Kolor farby należy dopasować do występującej obecnie we wnętrzu (na 
ościeżu) 

 6 KONTROLA JAKOŚCI

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 6.

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót zawartych w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru tych robót określonych w normach.

Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie objęte ochroną konserwatorską, 
wymagają wysokich kwalifikacji . Kontrola jakości podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace 
należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
ze sztuka budowlana pod nadzorem technicznym wg  wymagań Prawa budowlanego.

 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 7

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni okien

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

 8 ODBIÓR ROBÓT.

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 8 

 8.2 Podstawa odbioru 

Podstawę odbioru robót stanowi ich stwierdzenie zgodności i wykonania z zakresem prac ujętym w 
przedmiarze, specyfikacją techniczną i projektem budowlanym oraz następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę oraz karty techniczne 
używanych produktów
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d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

f) książka obmiarów wykonanych robót

g) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane,

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

i) inwentaryzacja powykonawcza 

 8.3 Odbiór robót 

W trakcie trwania robót budowlanych Inspektor Nadzoru będzie odbierał roboty ulegające zakryciu 
(roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających). Zgłoszenie tych robót Inspektorowi do odbioru 
należy do obowiązków Wykonawcy.

Po wykonaniu etapu (elementu) prac konserwatorskich Wykonawca zgłosi zakończenie tych prac do 
odbioru częściowego.

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości. Wykonawca robót zgłosi na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość 
do odbioru ostatecznego. Warunkiem odbioru robót musi być ich akceptacja przez Konserwatora 
Zabytków.

Po okresie gwarancji i rękojmi nastąpi odbiór pogwarancyjny sprawdzający jakość wykonanych robót.

Odbiór robót winien odbywać się w obecności: inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela 
inwestora, konserwatora zabytków, projektanta i właściciela obiektu. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.

 9.1 Zasady rozliczania  płatności

Podstawą płatności będą warunki umowy zawartej między między Zamawiającym a Wykonawcą.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE/DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne. ; 

- inne: 

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

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH-

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

ST-08
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskch podczas realizacji zadania p.n.: Remont elewacji frontowej budynku przy 
ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich.

 1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

 1.3 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich okapu, naczółków, gzymsów i podokienników.

 1.4 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

 1.5 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

 2 2. MATERIAŁY

 2.1 2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” punkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

–  na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,
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– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

 2.2 2.2. Rodzaje materiałów

 2.2.1 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

 2.2.2  Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą 
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.

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

 2.2.4 Inne blachy płaskie dopuszczone do wykorzystania w niniejszym projekcie:

a) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

 3 3. SPRZĘT

 3.1 3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” punkt 3

 3.2 3.2. Sprzęt do wykonywania robót

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

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

 4 4. TRANSPORT

 4.1 4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” punkt 4

 4.2 Transport materiałów:

 4.2.1 Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
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 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

 ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do obróbek blacharskich mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed  możliwością przesuwania się podczas transportu.

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m.

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.

 4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

 4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.

 5 5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

Tynk pod gzymsami, naczółkami okapami itp. powinien zostać wyprofilowany zgodnie z odtwarzanym 
spadkiem blachy.

Przed ułożeniem obróbek blacharskich winien zostać zabezpieczony preparatem przeciwwilgociowym, 
np.: Kiesol Dichtschlamme, Elastoschlamme

 5.2 Obróbki blacharskie

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

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

 6.2 6.2. Kontrola wykonania podkładów 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 
4.3.2.

 6.3 6.3. Kontrola wykonania pokryć

 6.3.1 Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru:

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

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

 6.3.2 Pokrycia z blachy

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, 
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych.

 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót –  Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

 7.2 Ilość robót 

określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

 8 ODBIÓR ROBÓT
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 8.1 Podstawę do odbioru wykonania robót 

Pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

 8.2 Odbiór podkładu

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku.

 8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania pokrycia,

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

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

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

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,

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

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

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

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

 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

 8.4 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

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

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

 8.5 Zakończenie odbioru

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

 ocenę wyników badań,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 9 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1 Obróbki blacharskie

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

 przygotowanie,

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

 uporządkowanie stanowiska pracy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Normy

1. PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.

2. PN-EN 501:1999 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
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do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.

3. PN-EN 1462:2001 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

 10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

– część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 

wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV : 45262100-2 
RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 

ST-09
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 1 Wstęp 

 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych.

 1.2 Zakres stosowania ST

St stosuje się przy zleceniu robót związanych z realizacją zadania pn:

Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich

 1.3 Wymagana dotyczące robót

 1.3.1 Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 

 1.3.2 Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu 
rusztowania do użytkowania. 

 1.3.3 Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań z przepisami. 

 1.3.4 Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana 
przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna 
zawierać : 

1. nazwę producenta z danymi adresowymi , 

2. system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) , 

3. zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i
nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

4. dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych , 

5. dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego , 

6. dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest
możliwa , 

7. sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) , 

8. informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia , 

9. warunki montażu i demontażu rusztowania , 

10. schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu 
rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 

11. wzór protokółu odbioru , 

12. wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania, 
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13. certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów
, stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny
przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji 
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań . 

 1.3.5 Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 

 1.3.6 Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 

 1.3.7 Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, 
przyścienne i wiszące.

 2 Materiały 

 2.1 Rusztowanie robocze 

Konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości , służąca do 
utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana 
,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie 
systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są 
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 

 2.1.1 Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 

 2.1.2 Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to : 

 wysokość rusztowania , 

 wysokość przęsła , 

 długość przęsła , 

 szerokość przęsła , 

 2.1.3 Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 

 stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, 
oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 

 stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome ) , 

 słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania ) , 

 stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 

 rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 
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 węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 

 stężenie wzdłużne , 

 stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 

 odciąg - element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

 pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 

 wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący 
do 

 układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 

 podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) 

 fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 

 rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
poziomej ,składający się z 2 podłużnic połączonych poprzeczkami, 

 rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , 
składający się z 2 stojaków połączonych poprzeczkami , 

 kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu, 

 konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych , 

 poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 

 podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 

 3 Sprzęt . 

1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 

2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

 4 Transport . 

Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 5. Wykonanie robót. 

 5  Wykonanie robót

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 

2. Zaleca się stosowanie przy remoncie budynku rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż i 
eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z  rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy  rusztowania 
winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania . 

3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
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rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego 
odbiorem . 

4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest
i certyfikat na znak bezpieczeństwa.. 

5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu w 
dzienniku budowy. 

6. . Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem  Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 

 w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

 w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 

 podczas burzy i wiatru , 

 w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych 
przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m
dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy 
zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ). 

8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

 6 Kontrola jakości robót : 

1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć 
należy : 

 stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , 

 posadowienie rusztowania , 

 siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek , 

 stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania 

 zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania , 

 pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania , 

 komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 

 urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 

 usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 

 zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
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 7 Obmiar robót 

1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu 
brygady roboczej. 

 8 Odbiór robót 

1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy 
przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 

3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem
pracy , sprawdzając : 

 czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , ●
 czy jest prawidłowo zakotwione, ●
 czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , ●
 czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , ●

stabilne ), 

 poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), ●
 czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . ●

4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma 
zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na 
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 
tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy 
wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 

6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich 
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 9 Warunki płatności : 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. związane z realizacja 
przedmiotu zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i 
funkcjonowanie obiektu  zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
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 10 Przepisy związane : 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych . 

2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy 
stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. 

11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych . z
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