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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Gimnazjum w Węglińcu 

 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262522-6 Roboty murarskie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45410000-4 Tynki zewnętrzne zwykłe, szlachetne i renowacyjne  
45453100-8 Zabiegi renowacyjne elementów elewacji  
45261310 – Obróbki blacharskie 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
 
 
 
 
Nazwa inwestycji: Renowacja elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu 
Adres inwestycji: Budynek Gimnazjum w Węglińcu 59-940 Węgliniec, ul. Kościuszki 5, dz. Nr 
48/2 
 
 
Inwestor: Gmina Węgliniec 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 
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Spis zawartości opracowania: 
 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
II.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ST B.00 
l. WYMAGANIA OGÓLNE 
1 .1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Renowacją elewacji budynku Gimnazjum w 
Węglińcu 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1 .1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.3.1. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 
 
1.3.2. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 
1.3.3. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.3.4. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
 
1.3.5. Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających 
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny 
wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy. 
 
1.3.6. Inspektor Nadzoru Budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może 
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sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 
1.3.7. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
 
1.3.8. Księga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie 
wyliczeń. 
 
1.3.9. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
1.3.10 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.3.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.3.13 Przedmiar robót — wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
1.4 Nazwa zadania objętego specyfikacją: 
Nazwa inwestycji: Renowacja elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu 
Adres inwestycji: Budynek Gimnazjum w Węglińcu 59-940 Węgliniec, ul. Kościuszki 5, dz. Nr 
48 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ JAKOŚCI. 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów wyrobów budowlanych. 
Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją 
muszą być oznakowane symbolem CE, oraz spełniać wymogi odnośnych przepisów, być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, składowania materiałów i 
wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe: przechowywanie, transport i składowanie 
materiałów i wyrobów w każdej fazie wykonywania robót a na każde żądanie 
zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi ich sprawdzenie. 
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2.3 Kontrola jakości. 
2.3.1 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca 
uzgodni z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów budowlanych, 
a także o sposobie i terminie przekazania dokumentów potwierdzających właściwości i 
jakość stosowanych materiałów i wyrobów: certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie 
zamawiającego/inspektora nadzoru umożliwić sprawdzenie: jakości, stanu technicznego oraz 
dokumentów określających właściwości i jakość dostarczonych materiałów i wyrobów. 
 
2.3.2 Materiały i wyroby nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji 
zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów i wyrobów. Ewentualne wariantowe 
zastosowanie materiałów i wyrobów może nastąpić w jedynie w uzasadnionych przypadkach 
po dokonaniu przez strony biorące udział w procesie inwestycyjnym (zamawiający/ inspektor 
nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnień. 
 
3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać 
będzie wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa na budowie. Sprzęt używany do 
wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. W wypadku 
zdyskwalifikowania przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego sprzętu nie 
gwarantującego zachowania warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość i 
bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do 
robót. 
 
4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca 
będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umową, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów 
materiałów i wyrobów a także zgodnie z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania 
materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i 
badań zamawiającego/inspektora nadzoru budowlanego. 
 
6.2 Pomiary i badania. 
Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający/inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli 
w przeprowadzanych przez wykonawcę pomiarach i badaniach. Pomiary i badania 
prowadzone przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony prowadzenia pomiarów i 
badań materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych a wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia wszelkiej pomocy umożliwiającej ich przeprowadzenie. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem 
robót i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym. Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego 
przeprowadzenia z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar będzie 
dokonywany jedynie przy wynagrodzeniu obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym 
nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1 Rodzaje odbiorów. 
Wykonywane lub wykonane roboty będą podlegać następującym etapom odbioru, 
dokonywanych przez zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionych 
mistrzów kominiarskich, komisję powołaną przez zamawiającego w obecności i przy udziale 
wykonawcy : 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Do podstawowych obowiązków 
wykonawcy należy zgłaszanie zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub 
roboty zanikające. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez 
zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego w obecności wykonawcy w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca przez powiadomienie 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. 
 
b) Odbiór przewodów wentylacyjnych i dymowych. 
Wykonawca zostaje na podstawie zawartej umowy na wykonanie zamówienia publicznego 
(robót budowlanych) zobowiązany do zapewnienia wykonania prób i badań oraz uzyskania 
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oceny wykonanych robót w zakresie przewodów wentylacyjnych i dymowych przez 
uprawnionych mistrzów Kominiarskich. 
 
c) Odbiór częściowy robót. 
Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia częściowych odbiorów zostaną ustalone warunkami 
określonymi w umowie na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych). Odbiór 
częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
d) Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na 
wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych). W niniejszej specyfikacji podaje 
się główne czynności, które w związku z odbiorem końcowym należą do wykonawcy: 
1 Zawiadomienie na piśmie dostarczonym zamawiającemu o zakończeniu robót i gotowości 
robót do odbioru. 
2. Przygotowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowy: 
- dokumentów potwierdzających właściwości i jakość wbudowanych materiałów, 
- dokumentów z wynikami pomiarów, badań i sprawdzeń. 
3. Uczestniczenie w pracach komisji odbierającej roboty w trybie określonym umową. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Akty prawne. 
1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych—. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz.2016 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SST. 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem prac według poniższego wykazu: 
1. Rozebranie rynien, obróbek blacharskich; 
Dla potrzeb wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych stosuje się materiały 
pomocnicze wymagane względami technologicznymi oraz względami bhp. Należy 
zastosować materiały pomocnicze zgodnie z wytycznymi zawartymi w poszczególnych 
Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zastosowanie materiałów pomocniczych przy robotach rozbiórkowych i demontażowych ma 
na celu zachowanie reżimu technologicznego, odpowiedniego standardu, jakości, sposobu 
wykonania i organizacji robót, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ewentualnych 
specjalnych wymagań przy realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych na terenie 
czynnego obiektu. W trakcie robót należy przestrzegać wytycznych dotyczących robót 
remontowych i rozbiórkowych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 
1.3. SPRZĘT 
Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
 
1.4 TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: 
-samochód skrzyniowy; 
-ciągnik; 
-wywrotka; 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien 
uzgodnić trasą (w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych , podając 
okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów 
przewidzianych do transportu gruzu. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT. 
a) należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy , o sposobie 
zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń i rozbiórek, podając rodzaj, 
ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób; 
 
b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i 
możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg ; 
 
c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na 
palikach wysokości około 1 m; 
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d) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych. 
 
e) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym; 
 
f) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
 
g) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 
sąsiadujących drzew; 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości, badania oraz odbiór poszczególnych etapów robót powinny przebiegać 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Badania jakości i prawidłowości wykonanych robót należy przeprowadzać w czasie odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać 
odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. Na podstawie wyników 
badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty 
zanikające należy wpisać do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normowymi. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Umową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i 
wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje: 
- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 
z technologii robót z kosztami zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
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- załadunek i wywóz gruzu, 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
 
Kwota jednostkowa uwzględniają równie. przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty 
jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te 
muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . 
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SST.5. INSTALACJA ODGROMOWA 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej (CPV): 45311100-1 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przełożeniem instalacji odgromowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu instalacji 
powyższych robót. 
 
1 .3 Zakres robót objętych SST dotyczy: 
B-03.02 - przełożenia przewodów odprowadzających 
 
1 .4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i wytycznymi.  
 
1.5.Ogólne 
wymagania dot. Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacją Projektową i zasadami 
niniejszej 
specyfikacji do wykonania instalacji odgromowej i uziemiającej są : 
- drut stalowy ocynkowany fi8mm, 
- bednarka stalowa ocynkowany 3x40mm, 
- wsporniki dachowe, 
- złącza odgałęźne. 
 
3.SPRZĘT 
Zgodnie z ST B-OO pkt 3. Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Wymagania ogólne”. Wykonawca 
powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 0,9 Mg. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
odprowadzające i uziemiające. 
— przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 
budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 
— na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 
odległości nie 
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mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z 
materiałów łatwo palnych. 
— przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż I „5 m. 
— sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku 
— w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według dokumentacji projektowej. 
— przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 
wymuszone parciem wiatru 
— połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu. Badania powinny obejmować 
następujące czynności: 
— oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz 
na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 
— sprawdzanie ciągłości połączeń „ które należy -wykonać za pomocą omomierza lub 
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do 
przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia pomiaru rezystancji 
uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną 
pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu 
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę 
punktów pomiarowych P należy określić z zależności P=O,O1-L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Dla zwodów i przewodów — [m] 
 
8.ODBIÓR 
8. 1. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 
— dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 
— protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych wg punktu 2.6.1.3.3. 
 
8.2 Odbiór częściowy - ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót 
ulegających zakryciu.  
Kontrola ta obejmuje: 
— sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem 
— sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
 
8.3.Odbiór końcowy - przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien: 
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— przygotować dokumentację powykonawczą 
— przygotować komplet protokołów badań 
— sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 
— przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/O = ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 
— zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
— zbadać dostarczone przez wytwórcę ( dostawcę ) świadectwa jakości elementów i 
materiałów oraz je zaakceptować 
— zbadać kompletność protokołów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 
zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań 
— przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 
— sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i 
podjętych zaleceń. 
 
9. Podstawa płatności. 
Zasady płatności za pozostałe roboty określają warunki umowy. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
 
III. UWAGI 
Zabezpieczenie terenu budowy Roboty remontowe („pod ruchem") 
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 oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
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TYNKI ZEWNĘTRZNE ZWYKŁE, SZLACHETNE I RENOWACYJNE  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych zwykłych tradycyjnych i systemowych tynków 
renowacyjnych WTA. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na który nakłada się tynk. 
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię podłoga. 
1.4.3. Zaprawa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą piasku, wapna i lub 
cementu. 
1.4.4. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancja 
suchej mieszanki 
tynkarskiej przygotowanej fabrycznie. 
1.4.5. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor 
masie tynkarskiej. 
1.4.6. Zaprawa renowacyjna o określonych właściwościach stosowana do ścian murowych 
wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja dużą porowatość i 
przepuszczalność pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne. 
1.4.7. Tynk szlachetny – powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle z nim związana i 
stanowiąca ostatecznie wykończenie plastyczne powierzchni, na której została wykonana. Ze 
względu na technikę wykonania powłoki z zaprawy szlachetnej i sposób obrobienia jej 
powierzchni (fakturę) rozróżnia się następujące rodzaje i odmiany tynków szlachetnych: 
a) o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy - nakrapiane, 
b) obrabiane w trakcie wiązania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gładzone, 
c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wśród których w zależności od 
użytych narzędzi rozróżnia się odmiany: nakłuwane, młotkowane, szlifowane. Ze względu na 
wielkości ziarna kruszywa użytego do zaprawy szlachetnej rozróżnia się następujące 
struktury tynku szlachetnego: 
a) bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki 
gładzone i kamieniarskie), 
b) drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 1,25-2,5 mm (tynki gładzone, 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
c) średnioziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 2,5-5 mm lub grupy frakcji 1,25-5 
mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
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d) gruboziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 5-10 mm lub grupy frakcji 2,5-10 
mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
W tynkach nakrapianych nie rozróżnia się struktury. 
1.4.8. Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
miejscu. 
1.4.9. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mułu. 
2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm Do spodnich warstw tynku 
należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty Do gładzi 
piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
2.1.3. Wapno 
Do zapraw stosować ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego 
minimum 2 miesiące, lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed użyciem 
do tynkowania. Ciasto wapienne powinno mieć kolor biały z odcieniem szarego, aż do 
szarego. Jeśli ma kolor brązowy, to znak, że proces gaszenia przebiegał przy użyciu za małej 
ilości wody. Wapno zostało "spalone" podczas procesu gaszenia. Ciasto wapienne powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. 
2.1.4. Cement 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701;1997 
2.2. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynków renowacyjnych WTA 
Zaprawy wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC. 
Wymagania. Stosowanie zgodne z instrukcją producenta. 
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2.2.1. Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz 
dodatków. Spełnia wymagania instrukcji WTA 2-9-04/D i posiada certyfikat WTA. 
Rodzaje zapraw: 
- obrzutka renowacyjna, 
- tynk podkładowy renowacyjny, 
- tynk nawierzchniowy renowacyjny 
 
3. Sprzęt. 
3.1. Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbieżna do 
zapraw. 
3.2. Do zapraw fabrycznych, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub 
wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na 
zaprawę, 
3.3. Ponadto Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 
narzędzia: 
- do przygotowania podłoża: młotki, przecinaki; 
- do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego 
piaskowania 
(strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, 
- do nakładania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoinówki, pace, pace pokryte porowatą 
gumą, szpachle, pędzle, cykliny. 
 
4. Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami pojemników lub 
opakowań materiałów konfekcjonowanych a wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby 
należy chronić przed mrozem. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków zwykłych cementowo-wapiennych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki zwykłe powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
5.1.1. Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 
5.1.2. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków renowacyjnych WTA. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych 
zastosowanej metody systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni. 
Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy oczyścić podłoże z zabrudzeń i usunąć 
odspojone fragmenty 
tynków oraz usunąć zaprawę ze spoin muru na głębokość, co najmniej 2 cm. 
Mury dokładnie oczyścić szczotka druciana na sucho lub piaskowania a następnie usunąć 
kurz sprężonym powietrzem lub lepiej odkurzaczem. 
5.2.2. Obrzutka 
Obrzutkę można nanosić na oczyszczone podłoże. Silnie chłonne podłoże należy zwilżyć. 
Obrzutkę można wykonać ręcznie lub natryskiem formując chropowatą powierzchnię, 
pokrywającą około 50-70% ogólnej powierzchni. Minimalna temperatura obróbki i podłoża 
+5°C. Nie wykonywać w przypadku zagrożenia nocnymi przymrozkami. W przypadku 
bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i/lub silnego wiatru postępować jak ze 
wszystkimi materiałami na bazie cementu.  
5.2.3. Tynk podkładowy i nawierzchniowy 
Tynki podkładowe można nanosić po upływie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo 
wilgotnych podłożach 
czas przerwy może wynosić maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu powierzchni. 
Tynk podkładowy nakładać w dwóch warstwach o grubości, co najmniej 10 mm. Pierwszej 
warstwie nadać 
szorstką powierzchnię rysując lekko stwardniały tynk w kierunku poziomym ostrą szczotką 
lub pacą zębatą. 
Drugą warstwę wykonać w zależności od potrzeb - jako tynk podkładowy lub 
nawierzchniowy – pod malowanie. Przerwa między układaniem pierwszej i drugiej warstwy 
powinna wynosić ok. 1 dzień na 1 mm grubości. Duże powierzchnie tynku muszą być 
dylatowane. Po określonym czasie w karcie produktu od zakończenia prac tynkarskich można 
go pomalować. Używać farb hydrofobowych na bazie silikonów. W trakcie wykonywania 
robót oraz przez następne 7 dni, temperatura podłoża, zaprawy i otoczenia powinna wynosić 
od +5°C do + 25°C. Świeżo wykonaną powierzchnię chronić przed deszczem jak również 
przed gwałtownym wysychaniem (słońce, wiatr, itp.). 
5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków szlachetnych 
5.3.1. Wymagania dotyczące podkładów pod tynki szlachetne. 
W zależności od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podkłady powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym: 
a) tynk nakrapiany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o 
dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100, 
b) tynk zmywany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego, o dokładności 
wykonania jak dla tynku kategorii II, wg PN-70/B-10100, 
c) tynk cyklinowany, gładzony, kamieniarski — podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego 
drapanego, o dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100. 
5.3.2. Wykonanie tynków szlachetnych 
Fakturę powłoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej 
wykonania lub dodatkową, odpowiednią obróbką powierzchni, dostosowaną do rodzaju 
bądź odmiany tynku: 
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a) tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzująca się równomiernie rozrzuconymi 
wgłębieniami i wypukłościami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy ręczne (szczotką, 
miotełką, kielnią) lub mechaniczne 
(aparatem natryskowym),  
b) tynki zmywane - faktura uzyskana przez odsłonięcie ziarna kruszywa (Żwiru lub grysu) za 
pomocą dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem,  
c) tynki cyklinowane - faktura nadana przez obróbkę powierzchni świeżego tynku deską 
nabitą gwoździami albo cykliną zębatą lub rowkującą, 
d) tynki gładzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni świeżego  tynku twardą 
packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla, 
e) tynki kamieniarskie — naśladują swym wyglądem i zastępują okładziny z kamienia 
naturalnego, obrabiane są narzędziami kamieniarskimi po całkowitym stwardnieniu tynku. 
Wśród tynków kamieniarskich, w zależności od użytych narzędzi do obróbki powierzchni, 
rozróżnia się następujące odmiany: 
- nakuwane, czyli obejmujące faktury grotowane, gradzinowane i dłutowane, uzyskiwane za 
pomocą grotów, gradzin lub dłut uderzanych podbijakami, 
- młotkowane, czyli uzyskiwane za pomocą bezpośrednich uderzeń młotami groszkownikami 
(faktury groszkowane) albo młotami dłutownikami (faktury karbowane, tj. prążkowane), 
- szlifowane, czyli uzyskiwane za pomocą wygładzenia osełkami. 
Przy wykonywaniu tynków szlachetnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy 
szlachetnej a także warunków nakładania zaprawy oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta 
wybranej mieszanki tynkarskiej, 
- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 
- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie,  
- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. cyklinowania, gładzenia; na ścianach zewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone - należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 
- przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w 
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i 
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą 
elastyczną, 
- świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
- tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
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6. Kontrola jakości. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Zaprawy gotowe – należy sprawdzać rodzaj i termin użycia. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór podłoża pod tynki. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- siatkowanie bruzd, 
- obsadzenie drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz. 1 
zaprawa tynkarska 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŻytku. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
10.1 Inne dokumenty. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część .B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wyd. ITB – 2003 r. 
03 
0 
05 
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ZABIEGI RENOWACYJNE ELEMENTÓW ELEWACJI 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót renowacyjnych elewacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie renowacji elewacji: 
- czyszczenie strumieniowe, 
- czyszczenie chemiczne, 
- wzmocnienie powierzchniowe preparatem krzemoorganicznym, 
- wymiana zniszczonych cegieł, 
- odsolenie muru, 
- uzupełnienie drobnych ubytków cegieł, 
- impregnacja hydrofobizująca, 
- malowanie elewacji, 
- okładzina kamienna cokołu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4.1. Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
1.4.2. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
Wymagania ogólne. Wszystkie użyte materiały stosować zgodne z instrukcją wybranej jednej 
metody systemowej. 
2.1. Do oczyszczenia ściernego strumieniowego zastosować piasek kwarcowy. 
2.1.2. Do oczyszczenia chemicznego preparaty wg technologii systemowych. 
2.1.3. Do wzmocnień powierzchniowych preparat krzemoorganiczny. 
2.1.4. Do zapraw cementowo-wapiennych ciasto wapienne dołowane i sezonowane, cement 
portlandzki. 
2.1.5. Do uzupełnień muru cegły nowe o wytrzymałości i strukturze jak istniejące lub cegły z 
odzysku, 
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2.1.6. Do dezynfekcji murów środki chemiczne systemowe. 
2.1.7. Do impregnacji hydrofobizującej preparaty krzemoorganiczne. 
2.1.8. Do malowania farby na spoiwie Żywic silikonowych (np. Caparol). 
2.1.9. Płyty kamienne z piaskowca grubości 4 cm – Kopulak 
Piaskowiec Kopulak jest piaskowcem z okolic Gór Świętokrzyskich wydobywanym w kopalni 
„Kopulak” położonej pomiędzy Skarżyskiem a Suchedniowem. Piaskowiec kwarcowy średnio 
i drobnoziarnisty o spoiwie krzemionkowo-Żelazisto-ilastym, barwy ciemnobrunatnej z 
czerwonawym odcieniem. Występują niekiedy 
skupiska większych ziaren kwarcu. Charakteryzuje się dobrą blocznością, łupliwością, 
równym przełamem oraz niejednolitą barwą i zróżnicowaną strukturą. 
 
Właściwości fizyczne: 
Ciężar objętościowy: 2,10-2,20 G/cm3 
Wytrzymałość na ściskanie: 500-550 kG/cm2 wg DIN 52105 
Ścieralność na tarczy Boehmego: 0,6-0,8 cm wg DIN 52108 
Nasiąkliwość: 5-6% 
Mrozoodporność: całkowita wg DIN 52104-A 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża: młotki, przecinaki; 
- do oczyszczenia powierzchni: szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania 
(strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, 
- do nakładania farb, preparatów odgrzybiających i hydrofobizujących: pędzle, wałki . 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw. 
 
4. Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami. Materiały 
konfekcjonowane, wodorozcieńczalne 
impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Oczyszczenie elewacji. 
Przed wykonaniem zabiegów renowacyjnych należy oczyścić powierzchnie elewacji metodą 
ścierną lub chemiczną. 
5.2. Uzupełnienia cegieł. 
Należy wykuć wszystkie stare naprawy (zwłaszcza z zapraw cementowych) i zniszczone 
fragmenty muru z 
cegieł, oczyścić naprawiane miejsca sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą 
5.3. Wzmocnienie osłabionych miejsc.  
Przed uzupełnieniem ubytków cegieł, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem 
krzemoorganicznym. W dalszej kolejności należy dokonać uzupełnień ubytków w cegle przy 
użyciu zaprawy fabrycznej dostosowanej do właściwości istniejącego muru. 
5.4 Hydrofobizacja 
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W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować 
odpowiednim środkiem hydrofobizującym. 
5.5. Malowanie elewacji. 
5.5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych, 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, Że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku 
wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. Prace malarskie na elementach metalowych 
można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Roboty 
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
5.6. Środki ostrożności, bhp. 
Wszystkie środki chemiczne stosować ściśle z kartą techniczna producenta. Środki stosowane 
do renowacji elewacji sklasyfikowane są jako szkodliwe (w tym powodujące oparzenia), 
dlatego należy zachować szczególna ostrożność przy ich stosowaniu i postępować zgodnie z 
dołączonymi instrukcjami. Nie wolno pozostałości środków, ani wody po myciu narzędzi 
wylewać do kanalizacji. Pozostałości muszą zostać poddane utylizacji. 
5.7. Roboty kamieniarskie. 
5.7.1 Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2. Podłoże: 
- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania 
oraz do warunków termicznych ścian nośnych. 
- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od 
poziomu ± 10 mm/m 
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna 
wynosić więcej niż: 
- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
- 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
- 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
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- 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 
łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie 
pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć, co najmniej dwa punkty 
zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 
0,60 m2 - 4 punkty. 
- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 
przekroju elementu kotwiącego. 
- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 
Ochrona kamienia przed korozją. 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie Żywicami organicznymi oraz 
monomerami meteksylanu metylu. Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami 
kwasu krzemowego. 
5.7.2. Kryteria oceny jakości i odbioru. 
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
5.8. Roboty systemowe opatentowane. 
- wykonanie odgrzybiania ścian przy użyciu preparatów Hermon. 
Roboty te winien wykonać wykonawca posiadający licencję na stosowanie tej metody. 
 
6. Kontrola jakości. 
Roboty renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń uzyskiwanych każdorazowo od 
PSOZ. Są one wydawane na podstawie ważnych dokumentów wykonującego prace lub 
sprawującego kontrolę nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub osoby 
posiadającej zezwolenie na wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych. 
Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy  
wykonywać zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego. 
System materiałów do renowacji cegły w technologii systemowej wymaga utrzymania 
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie 
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, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 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, 
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specyfikacją i opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien prowadzić bieżący 
zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio 
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 Karsten'a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od 
wykonania hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie 
może przekroczyć 0,2 kg/m2/h). 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór podłoża po oczyszczeniu 
Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed 
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia 
zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień 
oczyszczenia powinien być uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego obiektu, 
na podstawie odpowiednio dużej powierzchni próbnej, co najmniej l m2  
8.2. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za każdy m2 wykonania robót według ceny wykonania zaoferowanej przez 
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część l: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
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OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich oraz rur spustowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych" Ponadto materiały powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 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 obróbek blacharskich. 
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 
- Tytanowo-cynkowa płaska. Grubość blachy 0,7 mm, patynowana (patynaprografit). Arkusze 
o wym. 1000x2000 mm. 
2.2.3. Klej 
- Klej do montażu blach cynkowo-tytanowych „Eneolit”. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych". 
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. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych". 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: samochody skrzyniowe, dostawczy i ciągniki kołowe z przyczepą. 
Materiał/ należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
4 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podkład pod obróbki z blachy cynkowo-tytanowej. 
Podłoże musi być stabilne, mocne, suche i czyste. W przypadku podłoża chłonnego należy go 
zagruntować preparatem Enke VA933 w ilości 2-3 kg/m2. Zastosowanie preparatu w ilości 
przekraczającej 5 kg/m2 może spowodować „spłynięcie” świeżo przyklejonych 
blach, zwłaszcza w przy wysokich temperaturach.  
5.2. Obróbki blacharskie 
5.2.1. Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od —15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.2.2. Przy obróbkach gzymsów i długich ław podokiennych należy wykonać dylatacje o 
szerokości 10-15 mm,  
z blach kompensacyjnych o szer. min. 10 cm o profilu taki samym jak obróbka. 
5.2.3. Rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 
5.2.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
5.2.5. Rury spustowe z blachy powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŻ 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach, 
c) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
kanalizacyjnej na głębokość kielicha. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji  
6.2. Kontrola wykonania podkładów powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania montażu obróbek. 
6.2.1. Kontrola wykonania 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), 
b) w odniesieniu do właściwości całego wykonania obróbek (kontrola końcowa) — po 
zakończeniu prac. 
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c) Uznaje się, Że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 
wykonanych obróbek blacharskich są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie – 1 m2 
- dla robót 45261320 - Rury spustowe - 1 m. 
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 ROBOT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót 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. 
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich. 
8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.2.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 
8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.  
8.3. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Płaci się za ustaloną ilość m2, m, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podkładu, 
- montaż obróbek i rur spustowych oraz uszczelnień, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; cynkowej, 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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. 


