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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 
 
 
L.p. Kategorie CPV Nr ST Opis robót 
1. 45000000-0 ST-00.00. Roboty budowlane - wymagania ogólne. 
2. 45111000-8 ST-01.01. Rozbiórki. 
3. 45111220-6 ST-01.02. Usunięcie materiałów z rozbiórki z terenu budowy. 
3. 45453000-7 ST-02.01. Wymiana elementów drewnianych , impregnacja. 
4. 45262500-6 ST-03.01. Roboty murarskie. 
5. 45324000-4 ST-04.01. Tynki. 
6. 45321000-3 ST-05.01. Izolacje. 
7. 45261300-7 ST-06.01. Obróbki blacharskie. 
8. 45261320-3 ST-06.02. Rynny i rury spustowe. 
9. 45261211-6 ST-07.01. Pokrycie dachu dachówką. 
10. 45421100-5 ST-08.01. Stolarka drewniana. 
11. 45453100-8 ST-09.01. Malowanie elewacji. 
12. 45311100-1 ST-10.01. Instalacja odgromowa. 
13. 45262100-2 ST-11.01. Rusztowania, zabezpieczenia. 
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ST-00.00. ROBOTY BUDOWLANE – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania Restauracja kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym 
Węglińcu.   

 
1.2  Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje : 
 
o zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego 
o wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej 
o wykonanie miedzianych obróbek blacharskich oraz montaŜ miedzianych rynien i rur spustowych 
o wymiana wyłazów dachowych 
o czyszczenie i konserwacja miedzianej okładziny wieŜy kościelnej 
o wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej połaci dachowej 
o ocieplenie i wykonanie paroizolacji połaci dachowej 
o wymiana łat drewnianych 
o montaŜ nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej 
o wymiana instalacji odgromowej 
o demontaŜ zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła oraz zadaszenia nad wejściem do zakrystii 
o skucie uszkodzonych tynków 
o naprawa i wzmocnienie popękanych nadproŜy i fragmentów murów 
o naprawa i uzupełnienie elementów sztukatorskich – gzymsów, podokienników, opasek okiennych 
o przemurowanie części otworów okiennych i drzwiowych 
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i jednoczesne ofoliowanie w celu zabezpieczenia  
o wykonanie obróbek blacharskich gzymsów i podokienników 
o czyszczenie i hydrofobizacja kamiennej tablicy znajdującej się w obrębie przedsionka 
o montaŜ projektowanych zadaszeń – nad wejściem głównym do kościoła oraz nad wejściem do zakrystii 
o otynkowanie elewacji 
o zagruntowanie ścian zewnętrznych 
o malowanie elewacji 
o uprzątnięcie placu budowy 
 
 
1.3.1.  Lokalizacja robót 
Roboty są zlokalizowane na obiekcie kościoła na terenie parafii.. 
 
1.3.2.  Istniejący stan  
  
Budynek wolnostojący, murowany z cegły i kamienia, tynkowany, kryty dachem wielospadowym o nachyleniu 
połaci 47-55º (główna bryła kościoła) i 33º (zakrystia). 
Wysokość głównej bryły kościoła: 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze nieuŜytkowe; nad środkową częścią 
nawy głównej sześcioboczna wieŜyczka. 
Wysokość zakrystii: 2 kondygnacje nadziemne. 
 
 
1.4 Niektóre określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. 
Materiały uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.5 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
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upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

1.4.6 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.7 Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z 
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały 
wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową naleŜy uwzględnić w 
ofertowej cenie ryczałtowej. 
 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa –projekt architektoniczno budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego 
wykonana jest  przez  Pracownię Projektową ATA 59-800 Lubań ul. Cmentarna 1 tel. 0757214992. 
 
l.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie trwania 
realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności   związane z  budową i 
nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy naleŜy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

  
1.5.4 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 wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
b. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

                               - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
                               - moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca zapewni 
właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego 
oraz właściciela instalacji, jak równieŜ będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

 
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Plan Bioz). 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: - 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 

 
1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  
1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 
 
1.5.10. Składowanie materiałów z rozbiórek 
Materiały  z  rozbiórek  i  nie  nadające  się  do  wbudowania  Wykonawca   przewiezie   na     miejsce wskazane 
przez  siebie. 
Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej 
Ryczałtowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w 
art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy na jego koszt. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich 
odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
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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 właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z  
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, 
Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 
udziale Wykonawcy: 
a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  Przejęcie Końcowe, 
c)  Przejęcie Ostateczne. 

6.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Notatnika  Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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6.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i 
Zamawiającego. UpowaŜnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robot, 
zgodnie z Umową. 

6.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeŜeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
• Dziennik Budowy, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
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. 

6.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym terminie 
Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami 
umowy. 
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ST-01.01. ROZBIÓRKI. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z  Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych związanych z Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
 
2. MATERIAŁY 
 
W robotach rozbiórkowych materiały do montaŜu nie występują. Materiały pozyskane w robotach 
rozbiórkowych naleŜy zabezpieczyć, posegregować i przekazać Zamawiającemu. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ST-00.00. Roboty 
budowlane – wymagania ogólne. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 
przestrzegać zasad zawartych w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Program rozbiórki naleŜy dostosować do istniejących warunków. 
Usytuowanie budynku pozwala jedynie na rozbiórkę ręczną, wykonuje się ją za pomocą kilofów lub ręcznymi 
urządzeniami mechanicznymi. 
W czasie rozbiórki: 
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony, 
- zabronione jest przebywanie ludzi na niŜszych kondygnacjach podczas prac, 
- otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone, 
- nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów, 
- nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach, 
- nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie. 
5.1. Rozbiórka pokrycia dachowego  
Do usuwania pokrycia dachowego zostaną zastosowane zsypy (rynny).    
5.2. Przebicia 

- wykucie otworów w ścianach . 
  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót remontowych zawiera  ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
7.1.Zasady obmiaru rozbiórek. 
7.1.1. Ilości poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w 
naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
7.1.2. Objętość lub powierzchnię elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, grubość) oblicza 
się według wymiarów średnich. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót będzie przeprowadzony na zasadach ujętych w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę płatności stanowią zasady ujęte w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne i poniŜsze 
czynności obejmujące roboty podstawowe, jak równieŜ czynności pomocnicze: 
 - przygotowanie stanowiska roboczego, 
 - wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną wysokość 
(kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 
 - segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 
(budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 
 - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 - utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia ze 
strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp., 
 - utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
 - wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy 
przyobiektowej, 
 - uprzątnięcie placu (strefy) budowy (rozbiórki). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (MGPiB i ITB – Arkady, Warszawa 
1989). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod 
10.2. Dokumenty odniesienia 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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ST-01.02. USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI Z TERENU BUDOWY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące usunięcia materiałów z rozbiórki 
z terenu budowy  w ramach zadania  Restauracja kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym 
Węglińcu.   
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych związanych z  Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Materiały z rozbiórki naleŜą w całości do Zamawiającego. 
Zgodnie z zasadami Ustawy o odpadach wszelkie materiały z rozbiórki naleŜą do działu 17 według poniŜszej 
klasyfikacji: 
 
17  Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych). 
Gwiazdką oznaczono odpady niebezpieczne. 

17 01  Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia 

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i  
elementów wyposaŜenia zawierające substancje niebezpieczne 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia 
 inne niŜ wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  
(podkłady kolejowe) 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 01* Asfalt zawierający smołę 

17 03 02 Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01 

17 03 03* Smoła i produkty smołowe 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 śelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne  

17 04 11 Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03 

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niŜ wymieniony w 17 05 05 

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne  

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŜ wymieniony w 17 05 07 
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17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niŜ wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niŜ wymienione w 17 08 01 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontaŜu 

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontaŜu zawierające rtęć 

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontaŜu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB:  
szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające Ŝywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontaŜu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Materiały uzyskane z rozbiórki nazywamy odpadami. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ST-00.00. Roboty 
budowlane – wymagania ogólne. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 
przestrzegać zasad zawartych w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Materiały z rozbiórki wymienione w p-kcie 1.3. stanowią odpady, które naleŜy składować na wysypiskach 
uprawnionych, posiadających odpowiednie uprawnienia do przyjmowania, składania i utylizacji odpadów, w 
tym niebezpiecznych. 
5.2.Materiały niebezpieczne naleŜy demontować, ładować i transportować w sposób odpowiedni dla danego 
materiału. 
 
5.3.NajbliŜsze wysypisko śmieci jest oddalone od terenu budowy o 5 km. 
5.4.Złom stalowy w następujących klasach: 
- W1(kawałkowy o grubości powyŜej 6 mm, max. wym. 1000 x 500 x 500 mm), 
- W2(kawałkowy o grubości od 4 - 6 mm, max. wym. jak wyŜej), 
- P1 (poprodukcyjny o grubości powyŜej 6 mm, max. wym. jak wyŜej),  
- P2 (poprodukcyjny o grubości od 4 mm do 6 mm, max. wym. jak wyŜej),  
- złom konstrukcyjny, 
- złom poamortyzacyjny (blachy), 
- złom Ŝeliwny kawałkowy, 
- złom metali kolorowych aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu, cynku, niklu, cyny, ołowiu, 
- złom kabli elektrycznych, 
- naleŜy po wywózce rozliczyć z Zamawiającym. 
5.5.Zakłada się określone rodzaje gruzu do wywiezienia. 
MoŜna je określić w grupach: 
- bryły betonowe i Ŝelbetowe,  
- gruz ceglany,  
- asfalt,  
- mieszanina betonu, muru, asfaltu,  
- mieszanina betonu, muru, asfaltu z urobkiem ziemnym. 
5.6.PoniŜsze materiały z rozbiórki naleŜy unieszkodliwić zgodnie z ustawą o odpadach: 
- świetlówki liniowe,  
- wyładowcze lampy sodowe i rtęciowe. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót będzie przeprowadzony na zasadach ujętych w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę płatności zawierają zasady ujęte ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (MGPiB i ITB – Arkady, Warszawa 
1989). 
4. ustawa o odpadach. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod 
10.2. Dokumenty odniesienia 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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ST-GR-02.01 WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH , IMPREGN ACJA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania Restauracja kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym 
Węglińcu.   
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do wykonania tynków moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wszystkie elementy uszkodzone, elementy więźby dachowej o zbyt duŜych ugięciach lub z wyraźnymi 
oznakami korozji biologicznej, zniszczone przez szkodniki oraz wodę i wilgoć naleŜy wymienić na nowe. 
Szczególną uwagę zwrócić naleŜy na murłaty i płatwie przy murach  
Wszystkie elementy drewniane naleŜy impregnować preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. 
Poszczególne złącza powinny być tak wykonane, aby zapewniały właściwe przeniesienie sił na nie działających, 
a więc zgodnie ze sztuką ciesielską . 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
-transport poziomy na przeciętne odległości oraz transport pionowy na wysokość do 18 m, 
-wymianę elementów drewnianych i wykonanie połączeń, 
- wykonanie impregnacji 
-oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych materiałów i odpadów na miejsce składowania, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (MGPiB i ITB – Arkady, Warszawa 
1989). 
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ST-GR-03.01. ROBOTY MURARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem  Restauracja kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych związanych z wykonaniem Restauracji kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym 
Węglińcu.   
 
Na remont ścian składają się następujące elementy robót: 
1.3.1. Naprawa i wzmocnienie popękanych nadproŜy i fragmentów murów 
1.3.2. Naprawa i uzupełnienie elementów sztukatorskich – gzymsów, podokienników, opasek okiennych 
1.3.3. Przemurowanie części otworów okiennych i drzwiowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00. Roboty 
budowlane – wymagania ogólne. 
 
2.1. Naprawa pęknięć w ścianach zewnętrznych zgodnie z systemem Helifix 
Uszkodzone spoiny wypełnić zaprawą tiksotropową na bazie cementu z środkiem rozpręŜającym np. Helibond 
mm2 oraz kotwą fi8mm o konstrukcji spiralnej wykonaną ze stali klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 
(BS) (EN 1.4401) np. Helibar. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
5.1. Naprawa pęknięć w ścianach zewnętrznych 
Z pękniętej części ściany usunąć tynk. 
Szczeliny w materiale ceramicznym oczyścić, zmyć wodą a następnie wypełnić zaczynem cementowym. 
Uszkodzone spoiny wypełnić zaprawą tiksotropową na bazie cementu z środkiem rozpręŜającym np. Helibond 
mm2 oraz kotwą o konstrukcji spiralnej wykonaną ze stali klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BS) (EN 
1.4401) np. Helibar, średnicę dobrać do szerokości szczeliny. 
Wzmocnienie pękniętych murów- połączenie prętami wykonać wg załączników z PB. 
5.2. Naprawa i uzupełnienie elementów sztukatorskich 
Fragmenty gzymsów z uszkodzoną konstrukcją wzmocnić przez przemurowanie. 
Uszkodzony gzyms oczyścić, zwilŜyć i uzupełnić. 
Uszkodzone pilastry i inne elementy betonowe oczyścić, zwilŜyć i uzupełnić. 
Po związaniu wykonać profilowanie gzymsów i warstwy wyrównawczej pod obróbki blacharskie plastyczną 
zaprawą marki 3. 
Elementy sztukatorskie nad oknami do odtworzenia. 
Skuć dolne partie obramień uszatych drzwi balkonowych elewacji północnej i wschodniej.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
6.1. Naprawa pęknięć w ścianach zewnętrznych 
6.2. Naprawa elementów sztukatorskich. 
6.5. Ocena wyników badań po odbiorze 
W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszą ST naleŜy ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień  zagraŜają bezpieczeństwu budowli i ile obniŜają jakość   
wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagraŜające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.                    
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Naprawa pęknięć w ścianach zewnętrznych 
8.2. Naprawa elementów sztukatorskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy  (PN i BN) 
1. PN-67/B-03005. Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem i 

stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
  
10.2. Dokumenty odniesienia 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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ST-GR-04.01. TYNKI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich związanych z Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych związanych z Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
1.3.1. Tynki zwykłe cementowo-wapienne  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
1.4.1. Uwarunkowania ogólne przystąpienia do wykonywania robót  tynkowych 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". ITB, Warszawa 1988. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilŜane wodą. 
1.4.2. Przygotowanie podłoŜy 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od lica muru. 
JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak wyŜej lub zastosować 
specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru naleŜy 
zwilŜyć wodą. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00. Roboty 
budowlane – wymagania ogólne. 
2.2. Materiały do wykonywania tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
2.2.1. Spoiwa 
Cement i wapno powinny spełniać wymagania podane w PN. 
2.2.2. Piasek i woda 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
— nie zawierać domieszek organicznych, 
— mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25—0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
     0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm, 
— przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniŜej 0,05 mm 
     nie powinna być większa niŜ 1% masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich— średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
3.2. Narzędzia 
Pędzel i wałek malarski 
Paca ze stali nierdzewnej 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do wykonania tynków moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie tynków zwykłych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych 
elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe naleŜy 
stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne. 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki naleŜy 
uzaleŜnić od rodzaju podłoŜa. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na 
gładko (kat. III). 
Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę. 
Obrzutkę na podłoŜach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych 
naleŜy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o konsystencji odpowiadającej 10—12 cm zagłębienia stoŜka 
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Grubość obrzutki wraz z podkładem powinna 
wynosić ok. 15 mm. Na podłoŜu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę naleŜy, wyciskać na drugą 
stronę siatki. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 
Na narzut powinny być stosowane zaprawy cementowo-wapienne, do tynków nie naraŜonych na zawilgocenie 
l : 2 :10, do tynków naraŜonych na zawilgocenie l : 0,3 : 4, 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm. Narzut moŜna wykonywać bez pasów lub 
listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą.  Grubość narzutu powinna wynosić 11-12 
mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości robót tynkarskich 
6.2.1. Odbiór tynków 
6.2.1.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed odbiorem 
oczyścić i zmyć wodą. 
 
6.2.1.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi, oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych 
wewnętrznych podano w tabl. poniŜej. 
 
 
 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

Kategoria 
tynku 
 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej  

 
pionowego 

poziomego 
 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

III  
 

nie większe niŜ 3 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 
na całej długości łaty kon-
trolnej 2 m 
 

nie większe niŜ 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niŜ 4 mm w pomieszcze-
niach do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niŜ 6 mm 
w pomieszczeniach powyŜej 
3,5 m wysokości 
 

nie większe niŜ 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, 
belki tip.) 
 

nie większe niŜ 3 mm na 
na 1 m 
 

 
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niŜ: 



 18

— dla tynków kategorii III — 7 mm, 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II—IV nie powinny 
być większe niŜ: 
— na całej wysokości kondygnacji — 10 mm, 
— na całej wysokości budynku         — 30 mm. 
Widoczne miejscowe-nierówności tynków: 
— pospolitych — dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 
m2 tynku. 
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natęŜeniu, bez 
smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych 
— rapowanych, wyrównanych kielnią, ciąganych pacą i pędzlowanych. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna 
(często gliny) są: 
— dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 
tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
— dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe. 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pleśni itp., 
— trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
— odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 
— dla tynków cementowo-wapiennych  —0,025 MPa, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny 
dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
- Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z 
normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 
norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze, 
zakup, transport i składowanie materiałów, 
przygotowanie i montaŜ niezbędnych pomostów roboczych, rusztowań i sprzętu, 
oczyszczenie podłoŜa, zagruntowanie i wykonanie, 
rozebranie rusztowań roboczych i pomostów i usunięcie ich poza teren robót, 
oczyszczenie terenu robót.  
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane  
2. PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
3. PN-65/B-10101         Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
5. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
6. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.  
7. BN-72/8841-18         Roboty tynkowe.  Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze 
8. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
9.     Instrukcje uŜycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
10.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (MGPiB i ITB – Arkady, 
Warszawa 1989). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod 
10.2. Dokumenty odniesienia 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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ST-03.01. TYNKI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich w ramach zadania Restauracja kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych związanych z  Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.  .   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
1.4.1. Uwarunkowania ogólne przystąpienia do wykonywania robót  tynkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty , 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". ITB, Warszawa 1988. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilŜane wodą. 
1.4.2. Przygotowanie podłoŜy 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od lica muru. 
JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak wyŜej lub zastosować 
specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru naleŜy 
zwilŜyć wodą. 
W przypadku zastosowania w murze cegieł z rozbiórki naleŜy:  
- wykuć cegły przesiąknięte sadzą z przewodów dymowych i uzupełnić mur cegłami nowymi, 
- oczyszczone podłoŜe bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST ST-00.00. Roboty 
budowlane – wymagania ogólne. 
2.2. Materiały do wykonywania tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
2.2.1. Spoiwa 
Cement i wapno powinny spełniać wymagania podane w PN. 
2.2.2. Piasek i woda 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
— nie zawierać domieszek organicznych, 
— mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25—0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
     0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm, 
— przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniŜej 0,05 mm 
     nie powinna być większa niŜ 1% masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich— średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
3.2. Narzędzia 
Pędzel i wałek malarski 
Paca ze stali nierdzewnej 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do wykonania tynków moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie tynków zwykłych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych 
elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe naleŜy 
stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne. 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki naleŜy 
uzaleŜnić od rodzaju podłoŜa. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na 
gładko (kat. III). 
Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę. 
Obrzutkę na podłoŜach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych 
naleŜy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o konsystencji odpowiadającej 10—12 cm zagłębienia stoŜka 
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Grubość obrzutki wraz z podkładem powinna 
wynosić ok. 15 mm. Na podłoŜu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę naleŜy, wyciskać na drugą 
stronę siatki. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 
Na narzut powinny być stosowane zaprawy cementowo-wapienne, do tynków nie naraŜonych na zawilgocenie 
l : 2 :10, do tynków naraŜonych na zawilgocenie l : 0,3 : 4, 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm. Narzut moŜna wykonywać bez pasów lub 
listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą.  Grubość narzutu powinna wynosić 11-12 
mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości robót tynkarskich 
6.2.1. Odbiór tynków 
6.2.1.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed odbiorem 
oczyścić i zmyć wodą. 
6.2.1.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi, oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych 
wewnętrznych podano w tabl. poniŜej. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

Kategoria 
tynku 
 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej pionowego poziomego 

 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

III  
 

nie większe niŜ 3 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 
na całej długości łaty kon-
trolnej 2 m 
 

nie większe niŜ 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niŜ 4 mm w pomieszcze-
niach do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niŜ 6 mm 
w pomieszczeniach powyŜej 
3,5 m wysokości 
 

nie większe niŜ 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, 
belki tip.) 
 

nie większe niŜ 3 mm na 
na 1 m 
 

 
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niŜ: 
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— dla tynków kategorii III — 7 mm, 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II—IV nie powinny 
być większe niŜ: 
— na całej wysokości kondygnacji — 10 mm, 
— na całej wysokości budynku         — 30 mm. 
Widoczne miejscowe-nierówności tynków: 
— pospolitych — dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 
m2 tynku. 
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natęŜeniu, bez 
smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych 
— rapowanych, wyrównanych kielnią, ciąganych pacą i pędzlowanych. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna 
(często gliny) są: 
— dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 
tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
— dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe. 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pleśni itp., 
— trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
— odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 
— dla tynków cementowo-wapiennych  —0,025 MPa, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny 
dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
- Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z 
normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 
norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze, 
zakup, transport i składowanie materiałów, 
przygotowanie i montaŜ niezbędnych pomostów roboczych, rusztowań i sprzętu, 
oczyszczenie podłoŜa, zagruntowanie i wykonanie, 
rozebranie rusztowań roboczych i pomostów i usunięcie ich poza teren robót, 
oczyszczenie terenu robót.  
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
9. PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane  
10. PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
11. PN-65/B-10101         Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
12. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
13. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
14. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.  
15. BN-72/8841-18         Roboty tynkowe.  Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze 
16. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
9.     Instrukcje uŜycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
10.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (MGPiB i ITB – Arkady, 
Warszawa 1989). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod 
10.2. Dokumenty odniesienia 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

ST-05.01. IZOLACJE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiote m niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania dotyczące wykonania izolacji cieplnej i 
paroizolacji związanych z Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Izolacje paroszczelna 
1.3.2. Izolacja paroprzepuszczalna 
1.3.3.  Izolacje z płyt z wełny mineralnej 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Folia paroszczelna 
 Folia PE gr.0,2mm 
2.4. Folia paroprzepuszczalna 
Folię paroprzepuszczalną 1300g/m²/dobę np. Strotex 1300 
2.3. Wełna mineralna 
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a naroŜniki nie uszkodzone. Wełna powinna tworzyć 
warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niŜ 2% suchej masy. 
Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, a włókna powinny być 
równomiernie zaimpregnowane. 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod przykryciem 
ochronnym lub zadaszeniem. 
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów wentylowanych 
i poddaszy bez dostępu.  
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu,  przeznaczonego do realizacji danego 
asortymentu robót. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu robót termoizolacyjnych, powinien 
odpowiadać ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości. 
W zestaw narzędzi potrzebnych przy układaniu typowych warstw termoizolacyjnych wchodzą: 
— piła płatnica do przecinania płyt i mat, noŜe 
— liniał, kątownik, poziomnica i grubościomierz do sprawdzania ułoŜenia oraz wymiarów warstw termoizolacji. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, nie 
powodującymi zmiany ich wartości uŜytkowych.  
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Na całej powierzchni dachu przymocować folię paroprzepuszczalną 1300g/m²/dobę np. Strotex 1300. Odległość 
folii od izolacji termicznej nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5cm. Folię przybijać do krokwi za pomocą kontrłat 
2x4cm. 
Przestrzeń pomiędzy krokwiami nad częścią uŜytkową naleŜy wyłoŜyć folią paroszczelną i ocieplić wełną 
mineralną min. TS 30 np. Rockwool Domrock gr. 15cm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-GR-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
NaleŜy sprawdzić atesty fabryczne lub świadectwa jakości wydane przez producentów stosowanych materiałów 
oraz zgodność wykonywania robót z zaleceniami producentów.  
 
 



 25

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni wykonanej izolacji. Od powierzchni oblicowań nie potrąca się otworów 
mniejszych niŜ 0,5 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ocena wykonania i warunki odbioru robót 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 
budowlanych podanymi w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
— po dostarczeniu materiałów na budowę, 
— po przygotowaniu podłoŜa, 
Przy odbiorze materiałów- na budowie naleŜy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoŜa pod ocieplenie powinien obejmować: 
— sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
— sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
— sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
— sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 
— sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
— sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia (szczególnie, gdy zastosowano kilka 
warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoŜa, 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych oraz sposobu 
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena za 1m2 izolacji obejmuje : 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup, transport i składowanie materiałów, 
- przygotowanie i montaŜ niezbędnych pomostów roboczych, rusztowań i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoŜa i wykonanie izolacji, 
- rozebranie rusztowań roboczych i pomostów i usunięcie ich poza teren robót, 
- oczyszczenie terenu robót.  
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. BN-70/9082-01       Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania iwykonywania. 
2. BN-84/6755-08        Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. 
3. BN-72/6363-02       Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I, Budownictwo ogólne. 

ITB 1990. 
5. PN-B-20130            Płyty styropianowe (PS-E FS) 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod 
10.2. Dokumenty odniesienia 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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ST-06.01. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
ST-06.02. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku: 
- 45261213 Pokrycie dachu blachą. 
- 45261310 Obróbki blacharskie. 
- 45261320 Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-.00.00. „Wymagania ogólne"  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne"  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 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, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania 

powinien być zgodny z warunkami i Wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2.2.   Blacha miedziana, grubości 0,60 mm,   
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 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, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
-ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe 
przekroczyć 1 m. 
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Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 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 przewoŜonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy miedzianej o gr. do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków 
wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

5.2.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 

5.2.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.2.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi 
na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedroŜności rur spustowych. 

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 

5.2.9. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 

5.2.10. Rynny powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.2.11. Rury powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 

mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość 

kielicha. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora  
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
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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 międzyoperacyjna 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, Ŝe 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 45261213 - Krycie dachu blachą - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca 

się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
- dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe 
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
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 
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 naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy 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 naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy 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 naleŜy 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 podłoŜa 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 takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
— jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę 

pokrycia, 
— w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 



 29

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8,5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania kanalizacyjnych zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. 45261213 - Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podkładu, 
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i Ŝabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, 

naroŜników łącznie z pokitowaniem lub 
- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt 

i obróbek na Ŝądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów 
i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
9.2. 45261310-Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

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

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

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

układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze siali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 

stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu. 
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PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702.-1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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ST-07.01.POKRYCIE DACHÓW DACHÓWK Ą 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 
ceramicznych . 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą zlewów 
(koszy) dachowych oraz montaŜu urządzeń do odprowadzania wód opadowych. Wymagania te określono w ST-
06.01 i 02 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi v/ 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
Podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod 
kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 
Pokrycie dachu dachówką 
Jednostka ładunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i 
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i 
wyładunku. 
Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,. 
1.7. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek 
Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią: 

- projekt budowlany,  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr-202, póz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póŜn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

- rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia połaci, 
- usytuowanie na połaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegółem ich wykonania, 
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- rozmieszczenie rynien i rur spustowych, 
- rozmieszczenie, kominów, wyłazów,  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne"  
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i   typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe: 

- dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone w PN-
EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 

- dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 
490:2000. 
2.2.2. Materiały pomocnicze 

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, miękki, o średnicy 

1,0-1,6 mm, 
Wszystkie wyŜej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachówek 
lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN, 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

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

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące 

wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności 
dachówek), 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) 
normy PN-B-12030:1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być 
składowane na paletach. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" KodC P V 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty 
pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
- wykonanie kominów i nasad kominowych, 
- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i 

podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (40x50) mm; wymiar ten moŜe być inny, jeŜeli 
wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

- łaty mocowane wzdłuŜ okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
- łaty powinny być ułoŜone poziomo i przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować 

się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów 
systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, 
- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w 

celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, 

- wzdłuŜ kalenicy i naroŜy powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
- wzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuŜ osi 

kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 
- wzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi naleŜy przybić deskę środkową 

wzdłuŜ osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną połoŜoną na co 

najmniej 3 krokwiach był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho moŜe być wykonywane w kaŜdej porze roku, niezaleŜnie od temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą naleŜy wykonywać tylko przy temperaturze nie 
niŜszej niŜ 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 
prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułoŜone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuŜ dolnych krawędzi dachówek powinien 

być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 
mm na całej długości rzędu. 

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń 
od linii sznura większych niŜ ±10 mm. 

d) Kalenica i grzbiety (naroŜa) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm.  
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e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać ±10 mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą naleŜy zabezpieczyć nakrywa systemową stosowanego rozwiązania 
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niŜ 60 cm, zakończonym rąbkami 
leŜącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach   ogniowych, wietrznikawyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
5.6.1. Wymagania niezaleŜne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę) powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie moŜe być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania moŜna stosować równieŜ inne 
niŜ zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych 
systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia 
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową ciągnioną i 
zakładkową tłoczoną (marsylką) -wg PN-71/B-10241. 
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 
podłuŜnymi pasami blachy miedzianej  o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź 
dachówki naleŜy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami wbitymi w deskę okapową.  
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłoŜona na kaŜdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niŜ 5 mm dla 
dachówki karpiówki. 
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach 
przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm 
przy kryciu karpiówką. 
5.6.2.4. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niŜej ułoŜone rzędy na 
długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
- karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
- karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 
kaŜdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio 
za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości 
dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
- karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniŜsze rzędy dachówek przy okapie i dwa 
najwyŜsze rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak 
przy kryciu w koronkę), 
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 
NaleŜy mocować wszystkie dachówki jednym łącznikiem a  wszystkie szczytowe , okapowe, kalenicowe, 
gąsiory przy elementach przecinających połać dachu( okna połaciowe, kominy , wole oka, itp.) dwoma 
łącznikami. Do mocowania naleŜy stosować wkręty lub gwoździe. 
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B- 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt 2.2. niniejszej ST. 
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6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
- przekroju i rozstawu łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy uŜyciu poziomnicy węŜowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m 
z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty 
od krokwi przy uŜyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia naleŜy przeprowadzić za pomocą 
sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuŜ badanego rzędu dachówek, poziomnicy,trójkąta ciesielskiego 
oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie naleŜy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów kaŜdej 
połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów naleŜy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 
5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia naleŜy przeprowadzić wzrokowo, 
badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5.i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej 
specyfikacji. 
Ponadto naleŜy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddać przez 
10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach naleŜy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów naleŜy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułoŜenia gąsiorów naleŜy sprawdzić przez przyłoŜenie łaty długości 3 m i 
pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały 
zachowane wymagania określone 
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) naleŜy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz 
przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówka ceramiczna przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"Kod CPY 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o 
Me kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m . 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej moŜna korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" KodC P V 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 
układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podkładów naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich naleŜy porównać z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 
wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podkłady i obróbki blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką 
formę przewiduje. 
8.4. 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 przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno byćodebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 
-jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności pokrycia 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe 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, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po uŜytkowaniu 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 pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady 
w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką moŜe 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. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
pokrywcze dachówką uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
- pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montaŜem przewidzianych w dokumentacji projektowej 
elementów systemowych pokrycia, 
- pokrycie kalenic i grzbietów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyŜej 4 m, naleŜy ustalić 
w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-63/B-10243  Roboty pokrywcze dachówką cementową.   Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PIM-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:19967 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  
przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000  Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U) Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. Ap 1:2004 
PN-EN 1304:2002   Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:20027 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. Ap1:2004 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom l,część III) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 
45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury 
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, póz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zmianami). 
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ST-08.01.STOLARKA DREWNIANA 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania dotyczące wykonania przesklepień 
otworów w ramach zadania  Restauracja kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne, ponadto uŜyte w 
niniejszej ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych związanych z  Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
. a w szczególności : 

- DemontaŜ okien drewnianych skrzynkowych i krosnowych 
- DemontaŜ krat  
- DemontaŜ drzwi drewnianych  
- Dostarczenie i montaŜ nowych drewnianych okien i drzwi 

              - Obróbka wykańczająca osadzonych okien i drzwi od strony wewnętrznej (tynkowanie , malowanie)  
1.4   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

- Zabezpieczenie elementów elewacji przed zabrudzeniem 
- Wywóz i utylizacja gruzu ( do 5km) 

 

 2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Stolarka okienna drewniana 
Okna drewniane trójwarstwowo klejone, ramiaki 78/68 DJ 68, z nowoczesnym systemem okuć obwodowych 
zapewniającym max. zdolności operacji skrzydła, uchylno-rozwieralne, dodatkowo wyposaŜone w 
mikrowentylację. Szyby zespolone 4/16/4, o współczynniku przenikalności cieplnej max. U=1,1W/m2K. 
Okapnik aluminiowy z noskiem kryjącym. Wykończenie – kolor naturalny dąb).  
Warunki dostawy,- dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty, 
atesty oraz certyfikaty na wyrób i jego elementy. 
Transport i składowanie – wg PN-B-05000:1996 
Kontrola jakości- wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001 
Akcesoria montaŜowe – Pianka montaŜowa, kotwy montaŜowe, wkręty ze stali nierdzewnej, tuleje rozpręŜne. 
2.2. Stolarka drzwiowa drewniana 
Materiał sosna – lakierowane dąb – lakierowane lazur naturalny ,  trójwarstwowo klejone. Konstrukcja  ramowo-
płycinowa. WyposaŜenie zamek listwowy trójpunktowo ryglowany, wyposaŜony w dodatkową wkładkę 
patentową, zawiasy trójstronnie regulowane z dodatkową blokadą, próg aluminiowy z termowkładką.. Uszczelka 
umieszczona w skrzydle. Wszystkie detale architektoniczne i zdobienia odwzorowane z istniejących drzwi 
oryginalnych – głównych wejściowych. 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości, jak w punkcie 2.1. 
 
2.3.  Materiały inne 

- Pianka poliuretanowa montaŜowa dostosowana do odpowiedniego zakresu temperatur 

- Elastyczna taśma samoprzylepna podtynkowa do zabezpieczenia izolacji termicznej od strony 
wewnętrznej lub rozwiązanie alternatywne. 

- RozpręŜna uszczelka wodoodporna do zabezpieczenia izolacji termicznej od zewnątrz lub rozwiązanie 
alternatywne. 

- zaprawa cementowo- wapienna 

- cegła pełna kl.150 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez 
wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera (Inspektora Nadzoru). 
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4.Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
5.Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót stolarki otworowej winien wykazać się moŜliwością korzystania 
ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
5.1. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana   
Wyroby stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek 
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny być montowane przy zastosowaniu następujących 
zaleceń: 

- odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeŜy nie powinny być większe niŜ 10 mm dla 
szerokości otworu do 250 cm i 15 mm dla szerokości otworu od 250 do 500 cm; dlatego teŜ istnieje 
konieczność w części otworów dokonanie domurowań z cegły pełnej kl. 150 

- montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeŜnicy zgodnie z tabelą 1: 
 

Tabela 1. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
 
Wymiary zewnętrzne stolarki, cm Rozmieszczenie punktów zamocowania 
wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowania 

w nadproŜu i progu na stojaku 

do 150 4 nie mocuje się 

150-200 6 
po 1 punkcie w nadproŜu i progu w 
½ szerokości okna 

do 150 

powyzej 200 8 

po 2 punkty w nadproŜu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pinowej krawędzi 
ościeŜa, równej ⅓ szerokości okna 

kaŜdy stojak w 2 
punktach w odległości 
ok. 33 cm od 
nadproŜa i ok. 35 cm 
od progu 

do 150 4 nie mocuje się 

150-200 8 
po 1 punkcie w nadproŜu i progu w 
½ szerokości okna 

powyŜej 150 

powyzej 200 10 

po 2 punkty w nadproŜu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pinowej krawędzi 
ościeŜa, równej ⅓ szerokości okna 

kaŜdy stojak w 3 
punktach: 
-w odległości 33 cm 
od nadproŜa                                                                                                      
-w ½ wysokości 
-w odległości 33 cm 
od dolnej części 
ościeŜa 

 
- pianka poliuretanowa moŜe słuŜyć jedynie jako wypełnienie; 
- uŜywać klinów dystansowych i nośnych, które naleŜy usunąć po dokonaniu wstępnego montaŜu i 

uszczelnieniu okna pianką. Kliny nośne układa się w części parapetowej i szczelinach pionowych (przy 
oknach uchylno – rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach 
uchylnych); 

- grubość uszczelniania powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny. 
 

Po montaŜu naleŜy skontrolować: 
-   równość przekątnych, 
-   pion i poziom ustawienia, 
-   prawidłowość zamontowania łączników. 
 
5.2. Parapety drewniane.  
Parapety drewniane mocować we wrębie ościeŜnicy okiennej z wypełnieniem szczeliny masą sylikonową. 
Pod parapetami zastosować wsporniki stalowe zakotwione w murze w odległości co najmniej 70 cm. 
Zakotwienie parapetu w ścianie ościeŜa min. 3,0 cm. 
Uzupełnienie ubytków zaprawy wykonać z tynku gipsowego lub wapienno-cementowego. 
6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
6.1.  Stolarka okienna i drzwiowa drewniana 
Okna i drzwi powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte w pkt. 2.1.i 2.2. OścieŜnice okien i drzwi 
powinny być ustawione do pionu i poziomu. Największe dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od 
pionu lub poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na 1m, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę. 
OścieŜnice nie mogą wykazywać obluzowań. 
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Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 
mm. Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką 
wykazywać Ŝadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”. 
Jednostki obmiaru i zasady obliczania ilości wykonanych robót zgodnie z zasadami w przedmiotowych 
Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych i Katalogowych Nakładów Rzeczowych. 
 
8.  Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”. 
Podstawą odbioru są: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, protokoły badań 
materiałów, atesty i świadectwa. 
8.1. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana – sprawdzenie wg punktu 6.1., sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją, skontrolowanie waŜności atestów i aprobat technicznych. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy związane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia 
PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana Az2) 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana Az3) 
PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 
PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i 
badania. Zmiana A1 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
PN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-84/6829-04 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-64/B-94071 Okucia budowlane. Samozamykacze spręŜynowe 
PN-EN 1363-1:200 
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ST-09.01. MALOWANIE  ELEWACJI 
 
1. WSTĘP 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania Restauracja kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym 
Węglińcu.   
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Ponadto: 
Farba - kompozycja ciekła, która po rozprowadzeniu na powierzchni pozostawia związaną i przylegającą do 
podłoŜa warstwę dekoracyjną lub ochronną. 
  
Gruntowanie - to czynność pokrywania lub impregnowania podłoŜa odpowiednimi preparatami, mająca na celu 
przygotowanie go przed naniesieniem kolejnych warstw. Zadaniem gruntowania jest powierzchniowe 
wzmocnienie podłoŜa, w przypadku podłoŜy chłonnych zmniejszenie tejŜe chłonności, poprawienie 
przyczepności w przypadku podłoŜy niechłonnych lub zbyt gładkich. Dobór środka gruntującego zaleŜy 
zarówno od podłoŜa, na którym jest on stosowany, jak równieŜ od właściwości materiału nakładanego po 
gruntowaniu. 
Hydrofobowość - cecha materiału powodująca "odpychanie" wody od jego powierzchni i co za tym idzie 
zmniejszenie jego chłonności. Ma ona znaczenie zwłaszcza w przypadku materiałów chroniących ściany 
budynków przed zbytnim nasiąkaniem wodą. 
  
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych związanych z wykonaniem remontu ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w 
Niwnicach.  
Na remont ścian składają się następujące elementy robót: 
1.3.1. Malowanie elewacji 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00. Roboty 
budowlane – wymagania ogólne. 
2.1. Malowanie elewacji 
Z zastosowaniem farb mineralnych firmy Keim. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
  
5.1. Malowanie elewacji 
5.1.1. Przygotowanie podłoŜa 
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia 
podłoŜa. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. PodłoŜe do 
impregnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewacjach 
kamiennych moŜna impregnować nie wcześniej niŜ po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. PodłoŜa 
naprawiane zaprawami lub szpachlówkami moŜna impregnować po upływie 6 dni. Hydrofobizację naleŜy 
prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do+30 °C. Przed 
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przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków naleŜy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które 
nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W 
przypadku zanieczyszczenia naleŜy je natychmiast zmyć benzyną lakową. 
Impregnację moŜna wykonać przy uŜyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich 
odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne" (Drugą warstwę nakładać w zaleŜności od temperatury 
otoczenia i porowatości materiału nie później niŜ po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). 
Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. 
 
5.1.2. Malowanie 
Pokrycie wszystkich powierzchni jednoskładnikową, solowo-krzemianową farbą podkładową fakturującą 
powierzchnie z włóknem szklanym, przeznaczoną do gruntowania trudnych podłoŜy mineralnych – zamyka rysy 
włosowate, wyrównuje strukturę podłoŜa np. KElM Soldalit Grob ( z dodatkiem ok. 15 % materiału Keim 
Soldalitfixaiv ) 
Wykonanie warstwy wierzchniej – malowanie tynków farbą na bazie solowo-krzemianowej, farba elewacyjna o 
bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoŜa mineralne przed czynnikami atmosferycznymi. 
np. KElM Soldalit nr 9477,9251. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 9.1. Malowanie elewacji obejmuje wszystkie czynności podstawowe i pomocnicze 
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy  (PN i BN) 
3. PN-67/B-03005. Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem i 

stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
4. PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
  
10.2. Dokumenty odniesienia 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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ST-09.01. INSTALACJA ODGROMOWA 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
odgromowej w związku z Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują : 

    -wymianę  instalacji odgromowej ( poziomy). 
 
2.Materiały. 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacją Projektową i  zasadami  niniejszej umowy do 
wykonania instalacji odgromowej i uziemiającej są : 
 

- drut stalowy ocynkowany, 
- bednarka stalowa ocynkowany, 
- wsporniki dachowe, 
- złącza odgałęźne. 

 
 
3.Sprzęt. 
Do wykonania robót instalacji elektrycznej Wykonawca powinien dysponować następującym Sprzętem : 

- samochód dostawczy 0,9 Mg, 
- samochód skrzyniowy do 5 Mg, 
- przyczepa do przewoŜenia kabli do 4 Mg, 
- Ŝuraw samochodowy do 4 Mg, 
- ciągnik kołowy 55-63 kM, 
- spawarka transformatowa. 

Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu 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. 
 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót Podano w ST. 
 
5.2. Wykonanie instalacji odgromowej. 
Na dachu naleŜy ułoŜyć na wspornikach drut stalowy ocynkowany fi8mm. Do przewodów odprowadzających 
podłączyć zwody poziome. Po wykonaniu instalacji odgromowej naleŜy dokonać pomiarów uziemienia i 
ciągłości instalacji odgromowej. 
 
6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Dokumentacji 
Projektowej. Wszystkie Materiały do wykonania muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
ST. 

 

 



 45

 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru są : 

- kmpl. 
- szt. 
- m. 
- m2 

 
8.Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. Odbiór robót naleŜy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
  
 
9.Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności Podano w ST ”Wymagania  ogólne ”.  
Płatność za  wykonanie instalacji elektrycznej naleŜy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową na 
podstawie obmiaru robót, atestów produktów materiałów oraz oceny jakości wykonywanych robót.  
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać instalacje obejmujące: 
 

- zwód poziomy niski na dachu wykonany drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8 mm 
- wsporniki dachowe  
- złącza odgałęźne 
- połączenie przewodów uziemiających na dachu  , 
- pomiar instalacji odgromowej . 

 
Cena wykonania robót obejmuje : 

 
        -     prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- opracowanie harmonogramu robót,  
- wyznaczenie miejsc robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 
- przygotowanie podłoŜa i innych miejsc robót, 
- wykonanie poszczególnych elementów robót zgodnie z niniejszą specyfikacją, 
- posprzątanie terenu robót, 
- załadowanie i odtransportowanie materiałów odpadowych na składowisko , 
- uruchomienie instalacji, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych dla poszczególnych robót. 

 
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 
 
10.Przepisy związane. 
 
PN-84/E-02033, 
PN-90/E-05023,  
PN-91/E-05009, 
PN-92/E-05003,          
PN-92/E-05009,        
PN-93/E-05009, 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, 
Instrukcje Producenta montowanych urządzeń. 
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ST-10.01. RUSZTOWANIA ELEWACYJNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania dotyczące montaŜu i demontaŜu rusztowań 
elewacyjnych związanych z Restauracją kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.   
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawiera ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
Ponadto uŜyte w niniejszej ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.2.1. Rusztowanie elewacyjne – rusztowanie systemowe montowane w celu wykonania robót 
elewacyjnych i dekarskich ustawione wzdłuŜ ścian zewnętrznych na stałym podłoŜu o odpowiedniej 
nośności i zamocowane w ścianie za pomocą kotew. 
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych związanych z  remontem elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Grabiszycach. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania rusztowania naleŜy uŜywać elementów systemowych matalowych z aktualnym atestem 
bezpieczeństwa oraz pomosty i drabiny atestowane. 
 
3. SPRZĘT 
 
Urządzenia do transportu pionowego oraz rusztowania powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST-
00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, nie 
powodującymi zmiany ich wartości uŜytkowych.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące montaŜu i demontaŜu 
Ustawiane i rozbieranie rusztowań jest zabronione:  
podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10m/s, 
o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, 
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i sniegu oraz gołoledzi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
NaleŜy sprawdzić atesty fabryczne lub świadectwa jakości wydane przez producentów stosowanych materiałów 
oraz zgodność wykonywania robót z zaleceniami producentów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni zarusztowanej ściany. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ocena wykonania i warunki odbioru robót 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 
budowlanych podanymi w ST-00.00. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena za 1m2 montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowania obejmuje : 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wynajm lub zakup, transport i składowanie rusztowania, 
- przygotowanie i montaŜ niezbędnych pomostów roboczych, rusztowań i sprzętu, 
- rozebranie rusztowań roboczych i pomostów i usunięcie ich poza teren robót, 
- oczyszczenie terenu robót.  
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonywania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I, Budownictwo ogólne. ITB 
1990. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
10.2. Dokumenty odniesienia 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


