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Specyfikacje techniczne____________________________ _________________SST-0 
(kod 45000000) 

SST-0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w budynku „Dworek Fangora” przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie związanych z 
rewitalizacją zabytkowych tynków zewnętrznych, naprawą kominów i wymianą wtórnych 
okładzin ceramicznych na schodach zewnętrznych w budynku będącym pod ochroną 
konserwatorską. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Budowlanymi: 
1.3.1 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót związanych z rewitalizacją tynków zewnętrznych w/w. 
obiekcie. W szczególności Specyfikacja dotyczy następujących robót: 
- skucie części starych, zniszczonych i zasolonych tynków 
- naprawa i miejscowe uzupełnienie dobrze zachowanych tynków 
- wykonanie nowych tynków renowacyjnych 
- malowanie nowo wykonanych tynków na cokołach 
- skucie okładzin klinkierowych z cokołów, schodów zewnętrznych w elewacjach 

wschodniej i zachodniej 
- naprawa betonowej podbudowy schodów 
- wykonanie kamiennych okładzin ww. schodów 
- remont drewnianych elementów okładzin lukarn i podsufitki pod okapami dachu 
1.3.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe:  
- ogrodzenie tymczasowe placu budowy 
- budowa rusztowań do wysokości ścian lukarn 
- zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 
- zabezpieczenie balustrad tarasu od strony północnej 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
1.4.2. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
1.4.3. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego  
1.4.4. Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych.  

W kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, 
kotłownia itp.  

1.4.5. Powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku 
liczona po jego zarysach zewnętrznych (z uwzględnieniem grubości ścian).  

1.4.6. Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w 
budynku ustalana na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń 
uwzględniana jest wysokość pomieszczeń. W zależności od niej wlicza się 100%, 
50% lub 0% powierzchni do sumy końcowej.  
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1.4.7. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami 
towarzyszącymi jak schody, tarasy itp.  

1.4.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  

1.4.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową.  

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy.  

1.4.11. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.  

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

1.4.14. 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.  

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

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary przedmiotu robót.  

1.4.18. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych 

1.4.19. Wykonawca – osoby lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 
1.4.20. Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze, procedura może być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 

1.4.21. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty 
niezbędne do jej wykonania. 

1.4.22. Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 
1.4.23. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
1.4.24. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i rozwiązania techniczne obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.4.25. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy.  

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych.  

1.5. Przekazanie placu budowy. 
1.5.1 Zamawiający, w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych, przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa egzemplarze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
1.6. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem 
podanym w B-K.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p.10., stanowiącej 
dokument przetargowy. W Dokumentacji Projektowej, będącej w posiadaniu 
Zamawiającego, rozwiązano wszystkie podstawowe problemy wymagane do wykonania 
zadania. Jeżeli jednak w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, dotyczącej podstawowego 
zakresu robót Inwestor sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt. Niezależnie 
od powyższego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
następujące opracowania, nie będące przedmiotem wykonania przez Jednostkę 
Projektującą: 
- projekt organizacji budowy na czas trwania robót, 
- plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia*. 
 
* Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
1.7.1. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który zleci lub dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do 
zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST, i wpłynęły na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i 
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roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
innymi (właściwymi) na koszt Wykonawcy. 
1.8. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania bezpieczeństwa na placu budowy, w 
sposób określony B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
(jeżeli jest wymagany). W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą terenu, na którym 
znajduje się budynek, organizacji ruchu na terenie wewnętrznym (z uwagi na 
udostępnienie terenu Ogrodu publiczności).  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przez 
powieszenie tablicy informacyjnej budowy z treścią zawartą w „ Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
1.9.1. Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm 
zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. 
c) praca sprzętu budowlanego, używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym,  
d) materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku, o natężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
1.9.2. Ochrona powietrza. 
Stężenie zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery wynikających z pracy urządzeń 
budowlanych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych ustalone przez 
odpowiednie przepisy. 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach 
itp. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia 
napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
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1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 
do użycia. Jeśli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały 
takie nie mogą być stosowane.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich 
materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań za strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów 
kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, 
dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót 
zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
1.13. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu, wyładunku materiałów i sprzętu na terenie placu budowy 
jak i na drogach publicznych, poza granicami placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym  
i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 
dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej. 
1.15. Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
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otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty. 
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, 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 
odnośnie użytych materiałów jak i kolejności wykonywania robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając certyfikaty 
otrzymane od Producenta użytych materiałów. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 
Źródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane atesty, certyfikaty i ewentualnie reprezentatywne próbki 
materiałów. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
2.2. Wariantowe dostarczanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. 
Próbki mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie 
zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 
z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 
czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może 
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zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania materiałów niż podany w, SST 
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu 
straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję 
materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportowych powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponować 
sprawnymi rezerwowymi środkami transportowymi, umożliwiającymi prowadzenie robót w 
przypadku awarii podstawowych środków transportowych. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących 
akceptacji i wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora 
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Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i Instrukcjach Producenta. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt.2.4. Polecenia Inspektora 
Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.  
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  
i SST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi wcześniej 
przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania  
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca powinien przeprowadzić 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w 
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one określone, to 
Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
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Nadzoru powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.3. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 
zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich 
badań, inspekcji, i udostępniać je na życzenie Inspektorowi Nadzoru. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiału i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.5. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-
pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny posiadać ważną 
legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie 
dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie 
mają ważnych wymaganych legalizacji. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 
ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy. 
6.7.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca trwania 
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budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy  
i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę objęcia obowiązków przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebiegu robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków wykonania z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące ewentualnych czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia do wykonania lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo żądania wpisem do Dziennika Budowy 
wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
oraz w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
6.7.2. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 
obmiaru. 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
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6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (6.7.l) - (6.7.3) 
następujące dokumenty; 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym  
i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego 
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w 
poziomie i pionie. Wszystkie elementy robót określone w metrach kwadratowych. Inne tak 
jak mówi o tym przedmiar robót. Do obliczeń objętości należy stosować metodę 
przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
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wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny 
być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania 
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
SST dotyczących danej części robót. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego powinna być stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerywa 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo komisja dokonuje 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt 9 SST dla tej roboty  
i w Dokumentacji Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu zaplecze. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Projekt Budowlany 
10.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
10.3. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. 
10.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
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Specyfikacje techniczne____________________________ _______________ SST-1.1 
(kod 45000000) 
 
45452000-0 
45400000-1 Przygotowanie podło ża pod roboty tynkarskie zwi ązane z wymian ą  

i uzupełnieniem tynków zewn ętrznych  
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przygotowaniem ścian z cegły pełnej pod roboty tynkarskie w 
budynku „Dworek Fangora” w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z wykonaniem 
nowych tynków (poniżej dolnej krawędzi okien) oraz lokalnych napraw i wzmocnieniu 
strukturalnemu powierzchni ściany z cegły pod roboty tynkarskie, zakres robót obejmuje: 

- skucie zniszczonych tynków (poniżej dolnej krawędzi okien w całości, powyżej tylko 
uszkodzone i odspojone fragmenty), 

- usunięcie wtórnych warstw szpachlowych z tynków pozostawionych do rewitalizacji, 
- sprawdzenie powierzchni i dokonanie oceny stanu technicznego podłoża, 
- dokonanie oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu, 
- zdemontowanie opraw elektrycznych na czas wykonywania prac, 
- usunięcie luźnych i nietrwałych elementów, 
- oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu i luźnych części, 
- w miejscach widocznych nalotów grzybów i pleśni zdezynfekowanie elewacji 

preparatem niszczącym życie mikrobiologiczne, 
- w strefie cokołów nałożenie płynnej izolacji mineralnej wzmacniającej podłoże i 

hamującej transport wilgoci w murze; 
- nałożenie na cokoły warstwy szlamu izolacyjnego uszczelniającymi cokół przed wodą, 
- nałożenie na cokoły dwuskładnikowej masy mineralnej, uelastycznionej, 
- wykonanie uszczelnienia nowej izolacji ze starą za pomocą 2-składnikowej, 

bitumicznej powłoki izolacyjnej, 
- wykonanie obrzutki z masy mineralnej stosowanej jako warstwa sczepna pod tynki 

renowacyjne,  
- wyrównanie nierówności i ubytków podłoża zaprawą mineralną, 
- uzupełnienie ubytków w spoinach materiałem mineralnym do spoin.  
- zszorstkowanie tynków pozostawionych i wzmocnienie powierzchni preparatem do 

uszlachetniania i wzmacniania tynków, 
- wypełnienie bruzd mineralną masą naprawczą o wysokiej kompensacji naprężeń. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dot. materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0 (kod 
45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 
2.2. Dobór materiałów. 
Do wykonania robót związanych z przygotowaniem podłoża pod roboty tynkarskie 
powinny być użyte następujące materiały: 
2.2.1. Preparat niszczący życie mikrobiologiczne – roztwór wodny przygotowany wg 
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instrukcji fabrycznej. 
2.2.2. Płynna izolacja mineralna z jednoskładnikowego płynu krzemionkującego o 
działaniu wzmacniającym podłoże, zwężającym pory, hamującą transport wilgoci w 
murze, poprawiającą przyczepność i zwiększającą odporność muru na chemikalia. 
2.2.3. Szlam izolacyjny uszczelniający przed wodą pod ciśnieniem, przepuszczający parę 
wodną, odporny na siarczany i inne związki chemiczne. 
2.2.4. Dwuskładnikowy elastyczny szlam uszczelniający o właściwościach mostkowania 
rys, twardniejący beznaprężeniowo. 
2.2.5. Dwuskładnikowa, bitumiczna masa do wykonywania powłok izolacyjnych. 
2.2.6. Odporna na siarczyny obrzutka z masy mineralnej stosowanej jako warstwa 
sczepna pod tynki renowacyjne. 
2.2.7. Zaprawa mineralna do spoin muru ceglanego. 
2.2.8. Preparat do uszlachetniania i wzmacniania tynków - wodna dyspersja polimerowa. 
2.2.9. Mineralna masa naprawcza o wysokiej kompensacji naprężeń. 
2.2.10. Materiały pomocnicze – rozcieńczalniki, rozpuszczalniki – zgodne z 

dopuszczalnymi przez producentów poszczególnych preparatów.  
2.3. Przygotowanie produktów: 
Jeżeli preparat jest produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia nie 
wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie  
w proporcji podanej przez producenta. Preparaty suche, dostarczane w workach należy 
przygotowywać zgodnie z wytycznymi producenta.  
2.3.1. Zalecenia wykonawcze: 
Wg kart technicznych Producenta 
2.3.2. Środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi! Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością 
wody i skonsultować się z lekarzem. W przypadku materiałów rozpuszczalnikowych przed 
rozpoczęciem prac należy zapoznać pracownika z metodami zapobiegania wypadkom i 
pierwszej pomocy w przypadku kontaktu produktu ze skórą, oczami itp.  
2.3.3. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg kart technicznych Producenta. Dopuszczalny okres magazynowania: w odpowiednich 
warunkach wg Producenta od daty produkcji. 
2.3.4. Zużycie preparatu: 
Wg kart technicznych Producenta. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca 
się przeprowadzenie prób na danym podłożu. 
2.3.5. Warunki przechowywania: 
Materiały należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,  
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres 
przydatności do użycia wg daty umieszczonej na produkcie. 
2.3.6. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyroby muszą być zgodne z PN i posiadać odpowiednią Aprobatę Techniczną potwierdzoną 
znakiem budowlanym „B”.  
Wyrób musi posiadać Atest Higieniczny PZH lub Ocenę Higieniczna 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 3. 
„Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania prac związanych z przygotowaniem podłoża. 
3.2.1. Zaprawy wyrównawcze i podkładowe. 
- Wiadro budowlane 
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 
- Szpachla ze stali nierdzewnej 
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- Paca tynkarska do wyrównywania warstwy 
3.2.2. Impregnaty i preparaty do gruntowania. 
Pędzel, wałek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4. 
„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
Gotowe zaprawy przewozić w fabrycznie zapakowanych workach dowolnymi środkami 
transportu, zabezpieczając przed zawilgoceniem. 
Impregnaty i preparaty do gruntowania. przewozić w fabrycznie szczelnych 
opakowaniach dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 5. „Wymagania ogólne” 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
5.2.1. Sprawdzenie powierzchni i dokonanie oceny stanu technicznego podłoża polega 
dokładnym przejrzeniu ścian i wykonania inwentaryzacji miejsc do ewentualnego odkucia 
i przemurowania rys i pęknięć. 
5.2.2. Dokonanie oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia polega na 
sprawdzeniu łatami lub geodezyjnie ewentualnego odchylenia od pionu i uskoków 
pionowych ścian elewacji. 
5.2.3. Podłoże powinno być nośne, suche, nie spękane, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Zabrudzenia oraz warstwy o słabej przyczepności, odspojone 
tynki i powłoki malarskie trzeba usunąć. Tynki pozostawione, po usunięciu wierzchniej 
warstwy szpachlowej zmatowić grubym papierem ściernym, odpylić. Oczyszczenie 
powierzchni wykonać bez uszkadzania powierzchni cegieł. 
5.2.4. Nałożenie na powierzchnię cokołów płynnej izolacji mineralnej z 
jednoskładnikowego płynu krzemionkującego o działaniu wzmacniającym podłoże, 
zwężającym pory, hamującą transport wilgoci w murze, poprawiającą przyczepność i 
zwiększającą odporność muru na chemikalia a następnie warstwę dwuskładnikowego 
elastycznego szlamu uszczelniającego o właściwościach mostkowania rys, 
twardniejącego beznaprężeniowo); styk nałożonych nowych izolacji z istniejącą izolacją 
pionową należy uszczelnić (co najmniej do poziomu terenu – min 20 cm na nowej i 20 cm 
na starej izolacji) za pomocą dwuskładnikowej, bitumicznej powłoki izolacyjnej;  
5.2.5. W miejscach, gdzie ze względu na opaskę betonową, wylewaną odsłonięcie murów 
poniżej terenu nie będzie możliwe, wzdłuż linii styku murów z opaskami  wykonać fasetę 
izolacyjną o promieniu 3 cm; dla wykonania fasety mur i opaskę należy zagruntować 
płynem krzemionkującym jw. i malować szlamem izolacyjnym jw. a następnie nie 
czekając na całkowite wyschnięcie nałożyć i wyprofilować fasetę z szybkowiążącej masy 
szpachlowej odpornej na siarczyny; po lekkim wyschnięciu szpachlówki powierzchnię 
fasety pomalować ponownie szlamem izolacyjnym;  
5.2.6. Jako rozwiązanie czasowe należy również wykonać fasetę, w sposób opisany 
powyżej, dla uszczelnienia połączenia posadzki tarasu z tynkami elewacji północnej; 
5.2.7. Na zaizolowaną powierzchnię cokołów i ścian powyżej cokołów do poziomu dolnej 
krawędzi okien nałożyć odporną na siarczyny obrzutkę z masy mineralnej stosowanej 
jako warstwa sczepną pod tynki renowacyjne; w przypadku ubytków w spoinach należy 
uprzednio wypełnić je materiałem mineralnym do spoin;  
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5.2.8. W miejscach całkowicie odsłoniętych (powyżej dolnej krawędzi okien), istniejący 
tynk uzupełnić poprzez nałożenie obrzutki z masy mineralnej, a po jej wyschnięciu tynku 
renowacyjnego zgodnie z instrukcją fabryczną; przewidziano zastosowanie 
jednowarstwowego tynku renowacyjnego zawierającego włókna zbrojące, odpornego na 
siarczany, kolor tynku „stara biel”;  
5.2.9. Istniejące, pozostawiane tynki zszorstkować papierem ściernym, a następnie 
wzmocnić preparatem do uszlachetniania i wzmacniania tynków - wodną dyspersją 
polimerową; w przypadku wytrącenia się preparatu na powierzchni tynków należy ją 
powtórnie uszorstnić papierem ściernym;  
5.2.10. Krawędzie bruzd z instalacjami nasączyć preparatem jw. a następnie wypełnić 
mineralną masą naprawczą o wysokiej kompensacji naprężeń;  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6. 
„Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z przygotowaniem podłoża 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia certyfikatów, 
atestów i okresu przydatności do stosowania na w/w produkty 
6.3. Badania w czasie odbioru robót.  
Powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-91/B-101105 i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową 
- jakości zastosowanych materiałów 
- przyczepności mas do podłoża 
- odporności na spływanie z powierzchni pionowej 
- grubości warstw zgodnie z zaleceniem producenta 
- wyglądu zewnętrznego 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
- zachowania pionowości ścian 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7. 
„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Dla robót ujętych w w/w SST, dla których ustalona jest jednostka obmiaru przyjęto 
następującą dokładność: 
 

– dla m2 – dokładność 0,01m2, 
– dla m3 – dokładność 0,01m3, 
– dla mb – dokładność 0,01m, 
– dla szt. – dokładność 1szt. 
 

Naniesienie podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego oblicza się w metrach 
kwadratowych jako iloczyn długości ściany w rozwinięciu i wysokości mierzonej od 
wierzchu cokoliku do górnej krawędzi ściany. Jeżeli ościeża są gruntowane,  
z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3m2. Nie potrąca się jednak otworów  
i miejsc nie gruntowanych o powierzchni do 1m2. Otwory o powierzchni ponad 3m2 
potrąca się z doliczeniem powierzchni ościeży. 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 8. 
„Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór oczyszczonego podłoża. 
8.2.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6.2, dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, podłoże nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

- podłoże poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

systemu, przyjąć 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć warstwy  

i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór warstw wzmacniających. 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku wzmacniającego od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni  

8.3.2. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

podkładowych przenikających z podłoża, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynków do podłoża. 
8.3.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, powinien być potwierdzony 
protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 9 
„Wymagania ogólne” 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni przygotowanego podłoża 
podkładu według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie podłoża, 
- dwukrotne smarowanie preparatem glono- i grzybobójczym 
- przygotowanie masy wyrównującej, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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- wypełnienie bruzd, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i dokumenty związane 
PN-90/B-02876 Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania 
10.2. Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje 
Badania Zakładu Nowych Technik Wykończeniowych i Laboratorium Badań Materiałów 
Wykończeniowych ITB, nr rej. PTU/NT-1898/LT-71/97, LT-71/97/1 i 2 oraz nr rej. PTU/NT-
1788/LT-510/96, LT-510/96/1 i 2. 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Raport z badań 
nr LP-586/97. 
Atest Higieniczny B-1538/97 z dnia 17 lipca 1997 roku, wydany przez Państwowy Zakład 
Higieny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 21

Specyfikacje techniczne____________________________ ____________SST-1.2.  
(kod 45000000) 
 
 
45410000-4 
45452000-0 
45400000-1 Prace tynkarskie – wykonanie wypraw w te chnologii tynków 

renowacyjnych. 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z odtworzeniem zewnętrznych tynków renowacyjnych ścian z cegły 
pełnej w budynku „Dworek Fangora” w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z wykonaniem 
wypraw w technologii tynków renowacyjnych. Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie tynków podkładowych 
- wykonanie tynku renowacyjnego 
- wykonanie gładzi tynkarskiej 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 
2.2. Dobór materiałów. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem prac tynkarskich powinny być użyte 
następujące materiały: 
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Suche mieszanki tynkarskie 
Zestaw do wykonania zapraw tynkarskich to gotowe, suche mieszanki produkowane na 
bazie białego cementu, wapna, wypełniaczy kwarcowych i włókien. Zawierają dodatki 
uszlachetniające powodujące, że są bardziej plastyczne, łatwiejsze w pracy oraz 
odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Dla wykonania prac należy 
zastosować materiał renomowanego producenta sprawdzony w praktyce prac budowlano 
– konserwatorskich. 
2.3. Warunki przechowywania: 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producentów, w 
sposób zabezpieczający przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi (na drewnianych rusztach). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt 3. „Wymagania ogólne” 
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3.2. Sprzęt do wykonywania prac tynkarskich. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu do tynkowania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4. 
„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały do wykonywania tynków mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
zgodnie z zaleceniami podawanymi przez ich producentów. Materiały powinny być w 
czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych oraz przed mechanicznym uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 5. 
„Wymagania ogólne” 
5.2. Przygotowanie robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zgromadzić wszystkie materiały, 
narzędzia i urządzenia niezbędne do ich wykonania. 
5.3. Prace tynkarskie 
5.3.1. Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia  
z uprzednio odmierzoną ilością wody, oraz mechaniczne wymieszanie odpowiednią 
mieszarką, do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się 
cieczy. W przypadku użycia agregatu tynkarskiego ustawić uprzednio odpowiednią ilość 
podawanej wody. Proporcje wody do suchej mieszanki zgodnie z Instrukcją Producenta. 
Zaprawa nadaje się do użycia przez 1 godzinę po przygotowaniu. Temperatura 
przygotowania zaprawy od + 5°C do + 30°C 
5.3.2. Nakładanie tynków podkładowych 
Tynk podkładowy nanosi się w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw 
nanosi się tynk jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko 
związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. Przy pracach renowacyjnych z 
późniejszym nakładaniem tynku renowacyjnego  wymaga się aby minimalna grubość 
warstwy wynosiła 10 mm.  W przypadku bardzo nierównego i spękanego podłoża, należy 
nakładać tynk w dwóch warstwach aby uniknąć dużych różnic w grubości warstwy tynku 
co grozi powstawaniem rys i odspojeniem.  Przy wielowarstwowym nakładaniu, pierwszej 
warstwie należy nadać szorstkość w celu zapewnienia dobrej przyczepności drugiej 
warstwy, np. grzebieniem tynkarskim. Nakładanie drugiej warstwy następuje po 
wystarczającym wyschnięciu pierwszej warstwy, najwcześniej na drugi dzień. W 
przypadku późniejszego wykonywania tynków renowacyjnych, czas odczekania wynosi 
co najmniej 7 dni. Zewnętrznej powierzchni należy nadać szorstkość.  
Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać dodając wody lub świeżej zaprawy. Nie 
stosować, gdy temperatura otaczającego powietrza, podłoża i materiału budowlanego 
wynosi mniej niż +5°C lub przekracza + 30°C.  
5.3.3. Nakładanie tynków renowacyjnych 
Tynk renowacyjny nakłada się w warstwie o grubości ok. 1,5 cm jednowarstwowo. Przy 
czym najpierw nanosi się tynk jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby 
zaprawa lekko związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku.   
Pierwszej warstwie należy nadać szorstkość w celu zapewnienia dobrej przyczepności 
drugiej warstwy, np. grzebieniem tynkarskim. Nakładanie drugiej warstwy następuje po 
wystarczającym stwardnieniu pierwszej warstwy, najwcześniej na drugi dzień.  
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Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską  ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną 
a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu 
powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym 
stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą.  
Dla uzyskania gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu 
przeciera się powierzchnię tynku renowacyjnego kratowym zdzierakiem. Po takim 
opracowaniu powierzchni tynku, najwcześniej po 3 dniach, można nakładać gładź  
wapienno-cementową   
Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać dodając wody lub świeżej zaprawy. Nie 
stosować przy temperaturach poniżej +5°C i przekraczających 30°C. Niższe temperatury 
wydłużają, wyższe skracają czas przydatności do stosowania i czas twardnienia. Przy 
nakładaniu maszynowym należy przestrzegać instrukcji firmowej. Nie stosować na 
podłożach zawierających gips.  
Tynk należy chronić przed zbyt szybkim odparowaniem wody, szczególnie na zewnątrz 
przed nasłonecznieniem i wiatrem, gdy jest to konieczne zwilżać/spryskiwać wodą. Przy 
wysokiej wilgotności powietrza > 65 %, tynk może nie wysychać. W wyniku tego 
szkodliwe sole mogą przenikać z podłoża, przez cała grubość tynku aż na powierzchnię. 
Dla zagwarantowania powodzenia zabiegów renowacyjnych konieczne jest zapewnienie 
odpowiednich warunków schnięcia. 
5.3.4. Nakładanie gładzi tynkarskiej 
Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty 
ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza. Grubość pojedynczej warstwy tynku może 
wynosić 2 – 5 mm. Po 30 – 60 minutach zaprawę można filcować. Pracować świeże na 
świeże – unikając pozostawiania śladów  łączenia. Przed wykonaniem kolejnych prac 
należy zachować odstęp czasowy 1 dzień / mm.  
Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać dodając wody lub świeżej zaprawy. Nie 
stosować przy temperaturach poniżej +5°C i przekraczających +30°C. Niższe 
temperatury wydłużają, wyższe skracają czas przydatności do stosowania i czas 
twardnienia. Tynku drobnoziarnistego nie należy nakładać na ściany przy bezpośrednim 
promieniowaniu słonecznym oraz należy go chronić przed zbyt szybkim  odparowaniem 
wody w wyniku nasłonecznienia, wiatru i przeciągów, zgodnie z zasadami rzemiosła. 
W razie zbyt wczesnego wyschnięcia, świeżą powłokę należy lekko zwilżyć przez 
rozpylenie wody. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6. 
„Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia certyfikatów, 
atestów i okresu przydatności do stosowania na w/w produkty 
6.3. Badania w czasie odbioru robót.  
Powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70-10100 i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową 
- jakości zastosowanych materiałów 
- przyczepności tynku do podłoża 
- grubości warstw zgodnie z zaleceniem producenta 
- wyglądu zewnętrznego 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
- wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i szczelinach dylatacyjnych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7. „Wymagania 
ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Dla robót ujętych w w/w SST, dla których ustalona jest jednostka obmiaru przyjęto 
następującą dokładność: 
– dla m2 – dokładność 0,01/m2, 
– dla m3 – dokładność 0,01/m3, 
– dla mb – dokładność 0,01/m, 
– dla szt. – dokładność 1szt. 
Naniesienie warstw tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ściany w rozwinięciu i wysokości mierzonej od wierzchu cokolika do górnej krawędzi 
ściany. 
7.3. Ilość tynków  
Ilość tynków liczoną w m2, określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 8. 
„Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6.2, dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, podłoże nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć warstwy  

i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.2.2. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku wzmacniającego od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż  
4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni  

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków podkładowych przenikających z podłoża, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynków do podłoża. 
8.2.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, powinien być potwierdzony 
protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 9 
„Wymagania ogólne” 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie podłoża, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie masy wyrównującej, 
- naciąganie tynków 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i dokumenty związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
PN - 90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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Specyfikacje techniczne____________________________ ______________SST-1.3  
(kod 45000000) 
 
45442000-7  
45442100-8 Malowanie farbami do wymalowa ń zewnętrznych  
 Impregnacja ścian 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z malowaniem i zabezpieczeniem zewnętrznych tynków 
renowacyjnych  w budynku „Dworek Fangora” w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z malowaniem ścian 
cokołów i zabezpieczeniem gładzi na ścianach nad cokołami. 
Zakres robót obejmuje: 

- przygotowanie materiału 
- zabezpieczenie ścian przed korozją biologiczną 
- impregnowanie ścian 
- izolowanie spadkowej powierzchni cokołów 
- malowanie cokołów 
- uszczelnienie styku ścian z elementami blacharki, mocowaniem rur spustowych i 

instalacji piorunochronnej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem 
budowlanym, właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym 
piśmiennictwie technicznym  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w SST-
0  (kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 
2.2. Dobór materiałów. 
Do wykonania robót związanych z zabezpieczeniem elewacji stosuje się następujący 
materiał: 
2.2.1. Preparat w postaci roztworu wodnego do wykonywania zabezpieczeń ścian przed 
występowaniem korozji biologicznej 
2.2.1.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosować rozcieńczony wodą w stosunku 1:5. 
2.2.1.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat za pomocą spryskiwacza i pozostawić na 24 godziny 
2.2.1.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.1.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.1.5. Zużycie preparatu: 
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Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.1.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.1.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.2. Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie kombinacji silanowo-siloksanowej 
w formie emulsji do zabezpieczenia powierzchni gładzi przed wnikaniem wody 
2.2.2.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. środek do bezpośredniego stosowania. 
2.2.2.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat metodą niskociśnieniowego natryskiwania  
2.2.2.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej – ubrania ochronne, rękawice PCV  
i okulary ochronne, a także ochrona dróg oddechowych z filtrem, co najmniej A/P2. 
Chronić przed działaniem na rośliny, elementy drewniane. Nie wylewać do gruntu, 
zbiorników wodnych i kanalizacji. 
2.2.2.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.2.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.2.6. Warunki przechowywania: 
12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu chłodnym chronionym przed mrozem. 
2.2.2.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.3. Preparat impregnujący z jednoskładnikowego płynu krzemiokującego 
2.2.3.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosować rozcieńczony wodą w stosunku 1:1. 
2.2.3.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść preparat za pomocą spryskiwacza i pozostawić na 24 godziny 
2.2.3.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.3.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.3.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.3.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.3.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.4. Uelastyczniona izolacja mineralna 
2.2.4.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt do stosowania przygotować dodając składnik 
suchy do składnika płynnego i mieszając ok. 3 min. do uzyskania jednolitej masy. 
2.2.4.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat za pomocą pędzla do nasycenia, druga warstwę także pędzlem lub 
pacą stalową. 
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2.2.4.3. Środki ostrożności: 
Działa drażniąco na oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością bieżącej wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas 
stosowania założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.4.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.4.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.4.6. Warunki przechowywania: 
Część sucha w pomieszczeniu chronionym przed wilgocią , na rusztach drewnianych 
przez 1 rok. Część płynna w opakowaniu fabrycznym w pomieszczeniu chronionym przed 
mrozem przez 1 rok. 
2.2.4.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.5. Akrylowa farba elewacyjna o właściwościach hamujących karbonatyzację (sd CO2: 
≥ 252 m), hydrofobowa, o dobrej przepuszczalności: sd ≤ 0,3 m; kolor farby zbliżony do 
koloru piaskowca użytego do wykonania okładzin schodów. 
2.2.5.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt do bezpośredniego stosowania. 
2.2.5.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat za pomocą pędzla lub wałka i pozostawić na 8 godzin do naniesienia 
kolejnej warstwy. 
2.2.5.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.5.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.5.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.5.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.5.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.6. Masa poliuretanowa uszczelniająca o wysokiej odporności na promieniowanie UV 
2.2.6.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosować bezpośrednio. 
2.2.6.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat za pomocą wyciskacza 
2.2.6.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.6.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.6.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.6.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.6.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
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2.2.7. Farba silikonowa z wypełniaczem kwarcytowym, o własnościach pozwalających na 
zaszlamowywanie rys 
2.2.7.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosować bezpośrednio. 
2.2.7.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść preparat za pomocą pędzla angielskiego, ławkowca lub wałka. 
2.2.7.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.7.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.7.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.7.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.7.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.8. Wysokiej jakości neutralna farba silikonowa, elewacyjna, przepuszczalna dla pary 
wodnej, przeznaczona na powłoki kryjące i laserunkowe. Nadaje się do stosowania na 
tynkach mineralnych wg DIN 18 550, z zapraw grup P I, PII, PIII, na kamieniach 
naturalnych lub tynkach renowacyjnych. sd <0,1 m; w < 0,1 kg/m2·h0,5  Jako powłoka 
renowacyjna na wszystkich nośnych powłokach krzemianowych, silikonowych i 
matowych, zniszczonych przez czynniki atmosferyczne powłokach z farb dyspersyjnych 
jak również tynkach żywicznych i dobrze funkcjonujących systemach termoizolacyjnych. 
2.2.8.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosować bezpośrednio. 
2.2.8.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat za pomocą spryskiwacza i pozostawić na 24 godziny 
2.2.8.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.8.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.8.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.8.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.8.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt 3. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania prac 
Sprzęt do wykonania robót związanych z malowaniem farbami do wymalowań 
wewnętrznych: 
- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 
lub skrzydełkowym. 
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- w zależności od stosowanej techniki malarskiej: pędzel, wałek malarski lub pistolet 
natryskowy z agregatem sprężarkowym. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4. 
„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
Farby przewozić w fabrycznie zapakowanych pojemnikach dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 5. „Wymagania ogólne” 
 
5.2 Przygotowanie materiałów 
Wg kart technicznych Producenta 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich i zabezpieczających 
5.3.1. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną. Preparat nanieść w postaci 
rozcieńczonej wodą maksymalnie 1:5 (np. konewką lub opryskiwaczem) na suche 
podłoże i pozostawić na powierzchni na czas ok. 24 godzin w celu zadziałania. W celu 
uzyskania prawidłowego efektu czyszczącego, w przeciągu tego czasu, preparat nie 
może zostać zmyty przez deszcz i nie może być spłukany wodą. 
5.3.2. Zabezpieczenie powierzchni tynków powyżej cokołów przed wnikaniem wody 
bezbarwnym impregnatem hydrofobizującym na bazie kombinacji silanowo-siloksanowej 
w formie emulsji zgodnie z instrukcją fabryczną.  
Części elewacji, które nie powinny stykać się z impregnatem, jak np. okna, powierzchnie 
lakierowane i przeznaczone do lakierowania, szkło należy chronić, podobnie jak rośliny, 
przez przykrycie folią budowlaną (polietylenową). Elementy wrażliwe na rozpuszczalniki 
np. bitumy lub styropian nie są zagrożone uszkodzeniem. 
Środek impregnujący nanosić metodą niskociśnieniowego natryskiwania z 
zastosowaniem dyszy dającej szeroki strumień, nasycając tak aby po powierzchni 
materiału budowlanego spływała błonka płynu o długości 30-50 cm. Podczas aplikacji 
dysza powinna być prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdłuż elewacji. Natychmiast 
po nałożeniu należy rozprowadzić preparat pędzlem angielskim lub szczotką. Cykl na-
leży kilkakrotnie powtórzyć. Preparat nakłada się mokre na mokre od góry do dołu. Aby 
uniknąć usterek, należy wydzielone części elewacji impregnować bez przerwy, aż do 
zakończenia zabiegu. W przypadku małych skomplikowanych powierzchni, gdzie na-
noszenie przez natrysk jest niemożliwe, można pracować także pędzlem. Aby uniknąć 
przy takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować 
dobrze nasączonym narzędziem. Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić 
przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i nasłonecznienie mogą 
przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na głębokość wnikania.  
Można także nanosić na lekko wilgotne materiały budowlane.  
Impregnację hydrofobizującą można wykonywać przy temperaturach pomiędzy +10°C i 
+25°C. Zbyt mocnego nagrzania powierzchni przez promieniowanie słoneczne można 
uniknąć stosując zasłony przeciwsłoneczne. Przy temperaturach poniżej +10°C 
odparowanie wody (nośnika) może zostać opóźnione. Pełna skuteczność impregnacji jest 
osiągana, w zależności od warunków atmosferycznych, dopiero po 1 - 2 tygodniach po 
wykonaniu zabiegu. 
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5.3.3. Powierzchnie cokołu zagruntować preparatem z jednoskładnikowego płynu 
krzemionkującego. Preparat nanosić natryskowo w postaci rozcieńczonej wodą w 
stosunku 1:1. Po upływie 15 min. nanosić warstwę szlamu uszczelniającego. 
5.3.4. Uszczelnienie powierzchniowe poziomych części cokołów - na przygotowane 
podłoże nanosi się pierwszą warstwę szlamu za pomocą pędzla, materiał nakłada się 
intensywnie, do nasycenia i uszczelnienia powierzchni podłoża. Drugą warstwę nakłada 
się pędzlem lub pacą stalową, w zależności od obiektu. Kolejną warstwę można nakładać 
dopiero, gdy nakładanie nie powoduje uszkodzenia poprzedniej warstwy, przy +20°C 
najwcześniej po 6 godzinach  lub następnego dnia. Aby zagwarantować wysychanie 
hydroizolacji bez powstawania naprężeń, nie należy przekraczać zużycia materiału 
wynoszącego 3,5 kg/m2 na jeden cykl roboczy. Maksymalna całkowita grubość powłoki 
ze szlamu wynosi 4 mm. 
5.3.5. Malowanie cokołów. W zależności od właściwości podłoża 2 - 3 warstwy na 
wszystkich  wspomnianych podłożach. Zużycie materiału zależy od chłonności podłoża i 
wynosi ok. 0,20 l/m² na każdą warstwę. Nakładanie za pomocą pędzla angielskiego lub 
wałka. Gdy konieczne jest nakładanie wielowarstwowe, pomiędzy poszczególnymi 
cyklami roboczymi należy przestrzegać czasu schnięcia wynoszącego co najmniej 8 
godzin. 
Farby nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu i w temperaturach poniżej 
+5°C, zgodnie z regułami rzemiosła. Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem. 
Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką. 
5.3.6. Uszczelnienie styków tynku z elementami elewacji – podokiennikami, mocowaniami 
rur spustowych, mocowaniem instalacji piorunochronnej  - wykonać z gotowej masy 
poliuretanowej zgodnie z instrukcją. Powierzchnie widoczne wygładzić „na mokro”. 
5.2.7. Malowanie podkładowe elementów wystroju architektonicznego (kolumny).  
Po uprzednim zagruntowaniu nakładamy pędzlem farbę – 0,25 kg/m2. Produkt zawiera 
mączkę kwarcową, szpachlę i włókna poliestrowe i dzięki temu doskonale maskuje sieć 
rys oraz jest w fakturze podobny do gładzi na elewacji. Dla uzyskanie możliwie cienkiej 
warstwy która nie wpłynie na rzeźbiarski rysunek dekoracji architektonicznych możliwa 
jest modyfikacja przez dodanie do 20 % wody. Stosowanie jednowarstwowe, jako 
podkład pod farbę silikonową. 
5.3.8. Malowanie końcowe elementów wystroju architektonicznego (kolumny) farbą 
silikonową. Nanosić w 2 warstwach. Pomiędzy poszczególnymi cyklami roboczymi należy 
przestrzegać czasu schnięcia wynoszącego co najmniej 6 godzin, zależnie od warunków 
zewnętrznych. 
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i deszczem zgodnie z regułami 
rzemiosła. Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6. 
„Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości farby do wymalowań zewnętrznych 
Kontrola obejmuje: 
- kontrolę jakości materiału użytego. 
6.2.1. Badania odbiorcze.  
Badania odbiorcze dotyczą farby do wymalowań zewnętrznych i obejmują sprawdzenie: 
- wyglądu, 
- koloru, 
- konsystencji. 
- deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub certyfikatu potwierdzających ich 
zgodność z przedmiotowymi aprobatami technicznymi lub normami. 
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Badania odbiorcze powinny być wykonywane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 
poszczególnych materiałów. 
6.3. Kontrola podłoża 
Kontrola stanu technicznego podłoża powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie stopnia wyschnięcia 
- sprawdzenie czystości 

6.4. Prace malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
- dla pozostałych farb nie wcześniej jak po 14 dniach 

Badania przeprowadza się przy temp. powietrza min +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65 % 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi 

Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7. 
„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Dla robót ujętych w w/w SST dla których ustalona jest jednostka obmiaru m2, przyjęto 
następującą dokładność 0,01m2. 
Naniesienie warstw farby oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w 
rozwinięciu i wysokości mierzonej od wierzchu cokoliku do górnej krawędzi ściany.  
Z powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2. Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrąca się  
z doliczeniem powierzchni ościeży i nadproży. 
7.3. Ilość farby  
Ilość zużytej farby w litrach określa się na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu 
powykonawczego z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 8. „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli są zgodne z pkt. 6.2.,6.3. i 6.4. 
Odbiór robót, powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
9.2. Płatność za prace malarskie 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni pomalowanej ściany według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dwukrotne malowanie farbą do wymalowań wewnętrznych 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- umocowanie i zdjęcie taśm ochronnych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i dokumenty związane 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
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Specyfikacje techniczne____________________________ _______________SST-1.4  
(kod 45000000) 
 
45262310-7   Zbrojenie 
45262311-4   Betonowanie konstrukcji 
45410000-4   Tynkowanie 
45442110-1   Malowanie budynków 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z naprawą kominów  w budynku „Dworek Fangora” w Warszawie przy 
ul. Prawdziwka 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane uzupełnieniem 
tynków i remontem kominów. 
Zakres robót obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchni ścian z resztek tynku 
- sprawdzenie jakości pozostałych tynków 
- wykonanie obrzutki 
- wykonanie tynków 
- malowanie ścian kominów 
- wykonanie nakryw kominowych 
- zamontowanie kratek wentylacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem 
budowlanym, właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym 
piśmiennictwie technicznym  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dot. materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0  
(kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 
2.2. Dobór materiałów. 
Do wykonania robót związanych z naprawą kominów stosuje się następujący materiał: 
2.2.1. Masa mineralna do wykonania obrzutki, odpornej na siarczany, stanowiącej 
warstwę sczepną pod tynk o właściwościach: uziarnienie ≤ 3,5 mm, głębokość wnikania 
wody h > 5 mm, wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 6 N/mm² (CS IV);  
2.2.1.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, 
wsypać 30 kg materiału wymieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji odpowiedniej do stosowania. 
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.  
2.2.1.2. Zalecenia wykonawcze  
Narzucać na elewację warstwą o grubości do 5 mm. 
2.2.1.3. Środki ostrożności: 
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Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.1.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.1.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.1.6. Warunki przechowywania: 
Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w zamkniętych 
opakowaniach ok. 12 miesięcy. 
2.2.1.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.2. Gotowa masa tynkarska – sucha masa tynkarska, renowacyjna, zawierająca 
włókna. 
2.2.2.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Wlać najpierw ok. 5,8 - 6 l wody do czystego 
pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg mieszanki i wymieszać odpowiednią mieszarką (np. 
mieszarką przeciwbieżną), aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy 
stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w 
zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego.  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. 
2.2.2.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść preparat ręcznie lub za pomocą agregatu. Zabezpieczyć dachówki przez 
zabrudzeniem.  
2.2.2.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.2.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.2.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.2.6. Warunki przechowywania: 
12 miesięcy w pomieszczeniu suchym, ułożone na ruszcie drewnianym. 
2.2.2.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.3. Pręty zbrojeniowe ∅6 mm. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i 
prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
2.2.3.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt po rozprostowaniu ciąć na odpowiednie 
odcinki. 
2.2.3.2. Zalecenia wykonawcze  
Układać w szalunku 
2.2.3.3. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.4. Beton B20 
2.2.4.1. Przygotowanie produktu: 
Wg sztuki budowlanej z użyciem cementu, piasku i wody zarobowej. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
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normy PN-B-30000:1990  marki „25”. Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto 
zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego alitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Beton B20, gęstoplastyczny, zagęszczony przez wibrowanie, zbrojony stalą A-III. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego składniki powinny 
spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
2.2.4.2. Zalecenia wykonawcze  
Wykonywać na budowie lub nanieść  preparat za pomocą pędzla do nasycenia, druga 
warstwę także pędzlem lub pacą stalową. 
2.2.4.3. Środki ostrożności: 
Działa drażniąco na oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością bieżącej wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas 
stosowania założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.4.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.4.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.4.6. Warunki przechowywania: 
W pomieszczeniu suchym, chronionym przed wilgocią. 
2.2.4.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.5. Grunt do tynków - wodny środek gruntujący o działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym.  
2.2.5.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt do bezpośredniego stosowania. 
2.2.5.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat za pomocą pędzla jednowarstwowo lub dwuwarstwowo metodą mokre 
na mokre.. 
2.2.5.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.5.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.5.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.5.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.5.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.6. Farba odporna na korozję biologiczną i zabrudzenia, o właściwościach: farba na 
bazie emulsji żywicy silikonowej zawierająca chroniące powłokę dodatki biobójcze, 
umożliwiające nakładanie na powierzchniach zagrożonych przez glony i grzyby, odporna 
na światło, przepuszczalna dla pary wodnej i dwutlenku węgla sd ≤ 0,05 m, nie 
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zakłócająca reakcji karbonatyzacji, z niskim skurczem, gładką powierzchnią i brakiem 
zjawisk pęcznienia, o powierzchni matowej - jak naturalny tynk; 
2.2.6.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosować bezpośrednio. 
2.2.6.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat za pomocą pędzla lub wałka. 
2.2.6.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.6.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.6.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.6.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.6.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.7. Kratka metalowa lakierowana 14x14 cm, z siatką o małych oczkach.  
2.2.7.1. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt 3. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania prac 
Sprzęt do wykonania robót związanych z malowaniem farbami do wymalowań 
wewnętrznych: 

- betoniarka. 
- pędzle, wałki malarskie. 
- nożyce do cięcia zbrojenia 
- pace tynkarskie 
- narzędzia do obróbki drewna - przygotowania szalunków 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4. 
„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały przewozić w fabrycznie zapakowanych pojemnikach lub workach dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 5. „Wymagania ogólne” 
 
5.2 Przygotowanie materiałów 
Wg kart technicznych Producenta 
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5.3. Wykonywanie naprawy kominów 
5.3.1. Skontrolować stan techniczny murów kominów – w miejscach uszkodzonych i 
osłabionych cegły wykuć i zastąpić nowymi;  
5.3.2. Wykonać obrzutkę z masy mineralnej, odpornej na siarczany, stanowiącą warstwę 
sczepną pod tynk. Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną 
obrzutkę cienką warstwą (maks. 5 mm) jako warstwę sczepną. Na mocno chłonących 
podłożach i murze mieszanym kryjąco, na gładkich, szczelnych powierzchniach 
brodawkowato. 
5.3.3. Wykonać tynk właściwy, do jego wykonania zastosować tynk renowacyjny z 
włóknami zbrojącymi. Tynk nanosi się jednowarstwowo, przy czym najpierw nanosi się 
tynk jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i 
uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. W przypadku bardzo nierównego i spękanego 
podłoża, należy nakładać tynk w dwóch warstwach aby uniknąć dużych różnic w grubości 
warstwy tynku co grozi powstawaniem rys i odspojeniem.  
Pierwszej warstwie należy nadać szorstkość w celu zapewnienia dobrej przyczepności 
drugiej warstwy, np. grzebieniem tynkarskim. Nakładanie drugiej warstwy następuje po 
wystarczającym stwardnieniu pierwszej warstwy, najwcześniej na drugi dzień.  
5.3.4. Wykonać nakrywy  betonowe kominów z betonu B20 z zazbrojeniem siatką z 
prętów ∅6 mm w rozstawie co ok. 15 cm. Szalunek wykonać z drewna iglastego, nadając 
nakrywie pożądany kształt. Na górnej powierzchni ukształtować zalecane spadki. 
5.3.5. Zagruntować ściany kominów wodnym środkiem o działaniu hydrofobizującym i 
wzmacniającym. środek nanosić za pomocą pędzli. Środek nanosić w jednej warstwie lub 
w przypadku konieczności dwie warstwy nakładane metodą mokre na mokre. 
5.3.6. Po wyschnięciu gruntu malować farbą silikonową odporną na korozję biologiczną i 
zabrudzenia. Nanosić 2 warstwy za pomocą pędzla. Pomiędzy poszczególnymi cyklami 
roboczymi należy przestrzegać czasu schnięcia wynoszącego co najmniej 6 godzin, 
zależnie od warunków zewnętrznych. 
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i deszczem zgodnie z regułami 
rzemiosła. Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6. 
„Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości farby do wymalowań zewnętrznych 
Kontrola obejmuje: 
- kontrolę jakości materiału użytego. 
6.2.1. Badania odbiorcze.  
Badania odbiorcze dotyczą farby do wymalowań zewnętrznych i obejmują sprawdzenie: 
- wyglądu, 
- koloru, 
- konsystencji. 
- deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub certyfikatu potwierdzających ich 
zgodność z przedmiotowymi aprobatami technicznymi lub normami. 
Badania odbiorcze powinny być wykonywane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 
poszczególnych materiałów. 
6.3. Kontrola podłoża 
Kontrola stanu technicznego podłoża powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie stopnia wyschnięcia 
- sprawdzenie czystości 
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6.4. Prace malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
- dla pozostałych farb nie wcześniej jak po 14 dniach 

Badania przeprowadza się przy temp. powietrza min +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65 % 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi 

Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.5. Prace betonowe 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7. 
„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Dla robót ujętych w w/w SST dla których ustalona jest jednostka obmiaru m2, przyjęto 
następującą dokładność 0,01m2. 
Naniesienie tynków i warstw farby oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ściany w rozwinięciu i wysokości mierzonej od wierzchu cokoliku do górnej krawędzi ściany.  
Z powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2. Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrąca się  
z doliczeniem powierzchni ościeży i nadproży. 
7.3. Ilość farby  
Ilość zużytej farby w litrach określa się na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu 
powykonawczego z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
7.4. Ilość betonu 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 8. „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli są zgodne z pkt. 6.2.,6.3. i 6.4. 
Odbiór robót, powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
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pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
9.2. Płatność za prace tynkarskie, malarskie 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynków, pomalowanej ściany 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dwukrotne malowanie farbą do wymalowań zewnętrznych 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- umocowanie i zdjęcie taśm ochronnych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
9.3. Płatność za prace betonowe 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 konstrukcji betonowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i dokumenty związane 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, Żelbetowych. 
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Specyfikacje techniczne____________________________ ______________SST-1.5  
(kod 45000000) 
 
 
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych wykończeniem elementów opisanych w SST-1 do 4  w budynku 
„Dworek Fangora” w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z pracami 
wykończeniowymi związanymi z wykonywaniem prac rewitalizacyjnych. 
Zakres robót obejmuje: 

- montowanie parapetów zewnętrznych z blachy miedzianej 
- mocowanie uprzednio zdjętych rur spustowych 
- uzupełnienie kostki betonowej opasek 
- uzupełnienie ubytków w opaskach betonowych 
- montaż kratek wentylacyjnych na elewacji i w cokole 
- zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie drzwi instalacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem 
budowlanym, właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym 
piśmiennictwie technicznym  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w SST-
0  (kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 
2.2. Dobór materiałów. 
Do wykonania robót związanych z powyższym zakresem stosuje się następujące 
materiały: 
2.2.1. Zaprawa mineralna do wyprofilowania spadków pod parapety zewnętrzne. 
2.2.1.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta.  
2.2.1.2. Warunki przechowywania: 
1 rok w oryginalnych opakowaniach, składowana na paletach w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed wilgocią. 
2.2.1.3. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.2. Parapety wykonane z blachy miedzianej gr. 0,6 mm 
2.2.2.1. Przygotowanie produktu: 
Indywidualnie do  każdego okna. 
2.2.2.2. Zalecenia wykonawcze  
Zgodnie z zasadami wykonywania elementów z blachy miedzianej z dostosowaniem do 
wycięć w oknach istniejących.  
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2.2.2.3. Środki ostrożności: 
Przy cieciu blachy stosować odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej – ubrania 
ochronne, rękawice do prac blacharskich.  
2.2.2.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.2.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.2.6. Warunki przechowywania: 
W arkuszach ułożonych płasko lub w rolach ustawionych na paletach drewnianych. 
2.2.2.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.3. Beton B20 
2.2.3.1. Przygotowanie produktu: 
Wg sztuki budowlanej z użyciem cementu, piasku i wody zarobowej. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990  marki „25”. Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto 
zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego alitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Beton B20, gęstoplastyczny, zagęszczony przez wibrowanie, zbrojony stalą A-III. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego składniki powinny 
spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
2.2.3.2. Zalecenia wykonawcze  
Wykonywać na budowie lub nanieść  preparat za pomocą pędzla do nasycenia, druga 
warstwę także pędzlem lub pacą stalową. 
2.2.3.3. Środki ostrożności: 
Działa drażniąco na oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością bieżącej wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas 
stosowania założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.3.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.3.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.3.6. Warunki przechowywania: 
W pomieszczeniu suchym, chronionym przed wilgocią. 
2.2.3.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.4. Kratka metalowa lakierowana 14x14 cm, z siatką o małych oczkach.  
2.2.4.1. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 

2.2.5. Antykorozyjna farba podkładowa.  
2.2.5.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt do bezpośredniego stosowania. 
2.2.5.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść preparat za pomocą pędzla lub wałka i pozostawić na 8-12 godzin do 
naniesienia warstwy malowania farbą wykończeniową. 
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2.2.5.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.5.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.1.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.5.6. Warunki przechowywania: 
1 rok w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.5.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.6. Farba chlorokauczukowa do metalu w kolorze ściany, na tle której znajduje się 
dany element drzwi. 
2.2.6.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosować bezpośrednio. 
2.2.6.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść preparat za pomocą pędzla lub wałka w 2-3 warstwach. 
2.2.6.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.6.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.6.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.6.6. Warunki przechowywania: 
1 rok w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.6.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt 3. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania prac 
Sprzęt do wykonania robót związanych z pracami wykończeniowymi: 

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem 
koszykowym lub skrzydełkowym. 

- w zależności od stosowanej techniki malarskiej: pędzel lub wałek malarski 
- giętarka do blachy 
- narzędzia ręczne do ciecia i obróbki blachy 
- zestaw narzędzi ręcznych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4. 
„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
Farby i suche zaprawy przewozić w fabrycznie zapakowanych pojemnikach dowolnymi 
środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 5. „Wymagania ogólne” 
 
5.2 Przygotowanie materiałów 
Wg kart technicznych Producenta 
 
5.3. Wykonywanie prac wykończeniowych 
5.2.1. Wykonanie podłoża pod montaż parapetów. 
W miejscu montażu parapetów powierzchnię pod parapety wyrównać zaprawą mineralną 
nadając spadek min. 1% w kierunku zewnętrznym.  
5.2.2. Zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem wody przez wykonanie mineralnej, 
uelastycznionej powłoki izolacyjnej.  
5.2.3. Nowe parapety zewnętrzne zamontować mechanicznie (wprost do muru). Należy 
zwrócić uwagę na prawidłowy styk z istniejącymi oknami i na połączenie z glifami 
otworów okiennych.  
5.2.4. Zamocować rury spustowe zdjęte do prac tynkarskich, końcówki przedłużyć tak, by 
wodę odprowadzać wprost do koryt (obecnie rury kończą się zbyt wysoko, co powoduje 
rozbryzg wody na elewację).  
5.2.5. Uzupełnić kostkę betonową tam gdzie została rozebrana do prowadzenia prac 
izolacyjnych. Użyć kostkę, która została rozebrana. Układać na podsypce cementowo 
piaskowej z zachowaniem spadków min 1% od budynku. 
5.2.6. Naprawić pęknięcia i ubytki w istniejących opaskach betonowych poprzez zalanie 
otworów betonem B20. Powierzchnię betonu wygładzić pacą nadając odpowiedni spadek 
(min 1% na zewnątrz budynku). 
5.2.7. Zamontować kratki wentylacyjne w cokole w elewacji południowej. Należy 
zastosować kratki metalowe, malowane fabrycznie w kolorze czarnym. Kratki obsadzać 
zaprawą cementowo – wapienną. 
5.2.8. Po oczyszczeniu metalowych drzwi instalacyjnych znajdujących się na cokole i 
powyżej w elewacji wschodniej (przy wejściu) należy malować je farbą podkładową 
antykorozyjną w ilości 1-2 warstwy – do uzyskania jednolitej powłoki. 
5.2.9. Malowanie drzwiczek jw. farbą nawierzchniową. Nanosić pędzlem lub wałkiem 2- 3 
warstwy dla uzyskania jednolitej powłoki o wymaganej estetyce. Należy przestrzegać 
czasu schnięcia wynoszącego co najmniej 6 godzin, zależnie od warunków 
zewnętrznych. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i deszczem zgodnie z 
regułami rzemiosła. Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6. 
„Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości farby do wymalowań wewnętrznych 
Kontrola obejmuje: 
- kontrolę jakości materiału użytego. 
6.2.1. Badania odbiorcze.  
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
- wyglądu, 
- koloru, 
- konsystencji. 
- deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub certyfikatu potwierdzających ich 

zgodność z przedmiotowymi aprobatami technicznymi lub normami. 
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- jakości powłok malarskich. 
- poprawności zamontowanie elementów. 
Badania odbiorcze powinny być wykonywane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 
poszczególnych materiałów. 
6.3. Kontrola podłoża 
Kontrola stanu technicznego podłoża powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie stopnia wyschnięcia 
- sprawdzenie czystości 

6.4. Prace malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
- dla pozostałych farb nie wcześniej jak po 14 dniach 

Badania przeprowadza się przy temp. powietrza min +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65 % 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi 

Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.5. Prace montażowe 
Badania obejmują poprawność zamontowania poszczególnych elementów po względem: 

- płaszczyzny montażu 
- zachowania wymaganych spadków 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7. 
„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Dla robót ujętych w w/w SST dla których ustalona jest jednostka obmiaru m2, przyjęto 
następującą dokładność 0,01m2  lub m2 lub 1 szt. 
Naniesienie warstw farby oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w 
rozwinięciu i wysokości mierzonej od wierzchu cokoliku do górnej krawędzi ściany.  
Z powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2. Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrąca się  
z doliczeniem powierzchni ościeży i nadproży. 
Dla parapetów obmiar oblicza się w m2. 
Dla kratek i innych elementów – 1 szt. 
7.3. Ilość farby  
Ilość zużytej farby w litrach określa się na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu 
powykonawczego z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
Dla zużytej blachy na podstawie obmiaru i zapotrzebowania materiału wg norm branżowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 8. „Wymagania ogólne” 
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8.2. Odbiór robót malarskich 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli są zgodne z pkt. 6.2.,6.3. i 6.4. 
Odbiór robót, powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
9.2. Płatność za prace malarskie 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni pomalowanej ściany według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dwukrotne malowanie farbą do wymalowań zewnętrznych 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- umocowanie i zdjęcie taśm ochronnych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
9.3. Płatność za prace montażowe 
Płaci się za odebraną ilość m2 parapetów z blachy miedzianej wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie podłoża 
- pracę sprzętu 
- zamontowanie parapetów 
- uszczelnienie z oknami i tynkami  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i dokumenty związane 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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Specyfikacje techniczne____________________________ ______________SST – 2.0  
(kod 45000000) 
 
 
 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wyko ńczeniowe 
44912200-8   Piaskowiec 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące prac związanych z wykonaniem 
nowej okładziny schodów zewnętrznych z piaskowca w budynku „Dworek Fangora”  
w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy prac przy wymianie istniejącej okładziny klinkierowej schodów 
zewnętrznych na nowe okładziny  z piaskowca: 

- usunięcie pytek klinkierowych 
- naprawa podłoży betonowych schodów 
- izolowanie konstrukcji schodów 
- układanie płyt z piaskowca 
- spoinowanie płyt 
- impregnowanie płyt przeciw czynnikom biologicznym 
- impregnowanie płyt preparatem hydrofobizującym 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST-0 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.2. 
2.2. Dobór materiałów 
2.2.1. Środek dezynfekcyjny do usunięcia grzybów, mchów itp. Związek boru i soli 

amonowych, rozpuszczalny w wodzie. 
2.2.2. Mineralna masa naprawcza do betonu. Cechy: Szybkie wiązanie wody, po 2-3 

godzinach można malować. Materiał można rozprowadzać nie pozostawiając 
śladów łączenia, filcować, stosować nad głową, szpachlować. Możliwe nakładanie 
warstw o dowolnej grubości. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i 
przyczepność. Bardzo małe naprężenia i brak rys. Mrozoodporność. 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): > 15 N/mm² 

2.2.3. Płynna izolacja mineralna z jednoskładnikowego płynu krzemionkującego o 
działaniu wzmacniającym podłoże, zwężającym pory, hamującą transport wilgoci 
w murze, poprawiającą przyczepność i zwiększającą odporność muru na 
chemikalia. 

2.2.4. Szlam izolacyjny uszczelniający przed wodą pod ciśnieniem, przepuszczający 
parę wodną, odporny na siarczany i inne związki chemiczne. 

2.2.5. Dwuskładnikowy elastyczny szlam uszczelniający o właściwościach mostkowania 
rys, twardniejący beznaprężeniowo. 

2.2.6. Płyty okładzin schodów z piaskowca „Radków”; piaskowiec o barwie jasno-
beżowej, drobnoziarnisty, o dobrej wytrzymałości na ścieranie ze złoża Radków, 
wykończenie: powierzchnia szlifowana. Parametry fizyko-techniczne: 
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- gęstość objętościowa -  2,2 g/cm3 
- nasiąkliwość - 4 % 
- wytrzymałość na ściskanie - 53,6 MPa 
- ścieralność na tarczy Boehmego - 0,43 cm 
- mrozoodporność – całkowita 

2.2.7. Klej dedykowany do piaskowca sporządzony na bazie cementu białego 
2.2.8. Elastyczna masa do spoinowana – drobnoziarnista do spoin szer. od 1 – 5 mm w 

kolorze piaskowca. 
2.2.9. Preparat bakterio-, grzybo- i glonobójczy do gruntowania materiałów porowatych 

(w tym jasnego piaskowca) zagrożonych zazielenieniem; 
2.2.10. Silikonowy preparat hydrofobizujący o właściwościach: hydrofobowy, 

przepuszczania pary wodnej, o dużej głębokości penetracji materiału i wysokiej 
trwałości, dedykowany przez producenta również do jasnego piaskowca; 

 

2.3. Przechowywanie materiałów 
Materiał kamienny należy przechowywać pionowo, pod zadaszeniem. 
Składniki zapraw należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, bezpośrednim nasłonecznieniem i niską 
temperaturą. Preparaty impregnacyjne jw. w opakowaniach fabrycznych, w temperaturach 
dodatnich. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.3. 
3.2. Wykaz sprzętu do wykonania robót  
Do prac przy konserwacji kamienia należy stosować  
- narzędzia kamieniarskie: dłuta, pobijaki, młotki i elektronarzędzia tego typu  
- narzędzia do wykonania uzupełnień w kitach i spoinowania takie jak szpachle, 

szpachelki, materiały ścierne 
- szczotki, pędzle 
 - aparat mikromgławicowy 
 - piła do płyt kamiennych 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.4. 
4.2. Inne wymagania tyczące transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały sypkie 
powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je 
przed zawilgoceniem i mechanicznym uszkodzeniem opakowań. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” 
p.5. 
5.2. Przygotowanie robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zgromadzić wszystkie materiały, 
narzędzia i urządzenia niezbędne do ich wykonania. 
5.3. Opis wykonania robót 
5.3.1. Naprawa podłoży betonowych schodów: 

- skuć odspojone i luźne fragmenty betonu oraz dokładnie, mechanicznie usunąć 
stare powłoki z klejów na które klejone były płytki klinkierowe; 
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- po mechanicznym oczyszczeniu szczotkami, pokryte mchami i glonami lub 
zagrzybione fragmenty należy zdezynfekować poprzez powierzchniową 
impregnację środkiem dezynfekcyjnym; 

- w przypadku widocznej korozji prętów zbrojeniowych, pręty odsłonić na głębokość 
min 30 mm, oczyścić i pokryć dwukrotnie preparatem do długotrwałej ochrony 
antykorozyjnej; 

- po wyschnięciu zabezpieczeń antykorozyjnych ubytki w betonie uzupełnić 
mineralną masą naprawczą do betonu;  

5.3.2. Wystające ponad teren fragmenty konstrukcji należy zaizolować wg metody 
zastosowanej na cokołach budynku tj.: 

- na oczyszczoną i zdezynfekowaną powierzchnię w strefie cokołów należy nałożyć 
płynną izolację mineralną np. z jednoskładnikowego płynu krzemionkującego o 
działaniu wzmacniającym podłoże, zwężającym pory, hamującą transport wilgoci w 
murze, poprawiającą przyczepność i zwiększającą odporność muru na chemikalia 

- następnie nałożyć warstwę szlamu izolacyjnego uszczelniającego przed wodą pod ciśnieniem, 
przepuszczającego parę wodną, odpornego na siarczany i inne związki chemiczne 

- po jego wyschnięciu warstwę masy mineralnej, uelastycznionej (np. 
dwuskładnikowego elastycznego szlamu uszczelniającego o właściwościach 
mostkowania rys, twardniejącego beznaprężeniowo) 

- na powierzchniach pod nakrywy kamienne na murkach przy schodach 
wyprofilować odpowiednie spadki za pomocą zaprawy mineralnej, podłoże 
zabezpieczyć przed wnikaniem wody przez wykonanie mineralnej, uelastycznionej 
powłoki izolacyjnej. 

5.3.3. Do przygotowanego podłoża płyty kamienne z piaskowca należy kleić klejem 
dedykowanym, nie powodującym przebarwienia płyt. Zachować spadki płyt podane na 
rysunkach w dokumentacji budowlanej. 
5.3.4. Ułożone płyty spoinować elastyczną masą do spoinowana 
5.3.5. Po zakończeniu prac kamieniarskich należy zabezpieczyć schody przed penetracją 
wody deszczowej i przed porastaniem przez mchy poprzez gruntowanie preparatem 
bakterio-, grzybo- i glonobójczym do gruntowania materiałów porowatych. Preparat 
powinien działać na impregnowaną powierzchnię przez ok. 6 godzin, później należy 
przystąpić do dalszych prac. Nie zmywać. Pozostawić w podłożu jako zapas środka 
biobójczego. Nie stosować, gdy obiekt ma temperaturę <+5°C i > +30°C.  
5.3.6. Po dobrym wyschnięciu gruntu należy wykonać impregnację płyt silikonowym preparatem 
hydrofobizującym. Środek impregnujący nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż 
do takiego nasycenia żeby po powierzchni materiału budowlanego spływała błonka płynu o 
długości 30 - 50 cm. Podczas polewania dysza powinna być prowadzona poziomo, bez 
odrywania, wzdłuż elementu. Po wsiąknięciu środka impregnującego cykl należy powtórzyć 
jednokrotnie lub kilkakrotnie. Ciśnienie i średnicę dyszy należy tak dobrać, żeby nie następowało 
rozpylanie mgławicowe. Aby uniknąć usterek, należy wydzielone części elewacji impregnować bez 
przerwy, aż do zakończenia zabiegu. W przypadku małych skomplikowanych powierzchni, gdzie 
nanoszenie przez natrysk jest niemożliwe, można pracować także pędzlem lub wałkiem. Aby 
uniknąć przy takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować 
dobrze nasączonym narzędziem, impregnując do nasycenia małe odcinki. Świeżo 
zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny 
wiatr i nasłonecznienie mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na 
głębokość wnikania.  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-0 – „Wymagania 
ogólne” p.6. 
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6.2. Kontrola materiałów 
Materiał kamienny skontrolować: 

- ocenić wizualnie pod kątem koloru, struktury powierzchni i rozłożenia barw 
- sprawdzić certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

Kontrola zapraw mineralnych materiałów polega na przedstawieniu przez Wykonawcę 
deklaracji zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami aprobaty technicznej.  
Impregnaty jak wyżej.  
Dla wszystkich stosowanych materiałów należy również sprawdzić: 

- datę przydatności do stosowania, 
- warunki przechowywania, 
- stan opakowań. 

6.3 Kontrola wykonanych robót  
Kontrola wykonania robót polega na wizualnej ocenie efektów prac okładzinowych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- dokładność przygotowania podłoża, 
- staranność ułożenia płyt, dokładność wykonania przewidzianych spadków. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” 
p.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 i dcm2 powierzchni kamienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.8. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały spełnione warunki wg pkt 6. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania robót poprawkowych na własny koszt i w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- przygotowanie podłoża 
- ułożenia okładziny kamiennej 
- wykończenie powierzchni kamienia 
- impregnacja 
- oczyszczenie stanowiska pracy 

 
10. PIŚMIENNICTWO I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – 88/B-04120 – Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia. 
PN – 66/B-04100 – Materiały kamienne. Oznaczanie gęstości objętościowej, gęstości, 

porowatości i szczelności. 
Poprawki 1 BI 11/87 poz. 101 
Zmiany 1 BI 7/69 poz. 93 

PN – 85/B-04101 – Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą. 
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PN – 85/B-04102 – Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN – 84/B-04110 – Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN – 84/B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN – 67/B-04115 – Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłość). 
PN – 91/B-04116 – Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN – 72/B-06190 – Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN - 90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN – 79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN – 90/B-30007 – Cement pucolanowy. NEQ EN 196-5 (87); NEQ ISO 863 (90), Zmiany 

1 BI 15/93 poz. 83 
PN – 88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
„Konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych” materiały z konferencji naukowej, pod 
redakcją dr Jadwigi Łukaszewicz, Toruń 1999 r. 
„Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych” prof. W. Domasłowski, 
Toruń 1973 r., wyd. UMK. 
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Specyfikacje techniczne____________________________ ________________SST-3.0  
(kod 45000000) 
 
45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45442190-5  Usuwanie powłok malarskich 
45442180-2  Powtórne malowanie 
45422100-2  Stolarka drewniana 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego SST są wymagania techniczne dotyczące remontu, wykonania  
i odbioru drewnianych elementów elewacyjnych w budynku „Dworek Fangora” w 
Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu renowację drewnianych elementów lukarn i podsufitki pod okapem dachu 
wraz z niezbędnymi naprawami ww elementów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Projektanta. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.2. 
2.2. Dobór materiałów 
2.2.1. Środek do usuwania powłok malarskich i impregnujących. Usuwa lakiery 
dyspersyjne, czyste akrylany, żywice sztuczne, nitrocelulozowe i spirytusowe oraz politury 
ze wszystkich powierzchni drewnianych, metali i podłoży mineralnych. 
Farby usuwane są do głębokości porów; środek nieszkodliwy, ulega biodegradacji; resztki 
produktu neutralizuje się przy użyciu wody. Zużycie: 300 – 500 ml/m2 
2.2.2. Listwy z drewna sosnowego dobrane do istniejących – do uzupełnienia ubytków. 
Drewno suche, sezonowane, dobrej jakości. 
2.2.3. Impregnat gruntujący i zabezpieczający - gotowy preparat, otrzymywany na bazie 
związków boru, środek o doskonałych właściwościach penetracyjnych, chroniący drewno 
przed zgnlilizną i szkodnikami typu spuszczel pospolity. Może być stosowany w 
połączeniu z betonem lub zaprawą. Nie zmienia właściwości po odparowaniu w 
warunkach pokojowych. Na powierzchni nie tworzą się kryształki .Przetestowany pod 
względem wzajemnej tolerancji z klejem. Stosowany jest wszędzie tam gdzie konieczna 
jest ochrona drewna przed zgnilizną (grzybem) i szkodnikami . 
2.2.4. Farba ochronna do drewna na bazie akrylanowej z pigmentami odpornymi na 
światło; należy zastosować środek dający wieloletnią ochronę drewna, tworzący powłokę 
elastyczną, nie łuszczącą się pod wpływem czynników atmosferycznych, odporną na 
światło; wykończenie – jedwabisty połysk; farba w kolorze istniejącej stolarki okiennej i 
drzwi wejściowych; ilość powłok 2 – 3 w zależności od jakości krycia;  
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2.3. Przechowywanie materiałów i wyrobów 
Wszystkie materiały należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby układać w jednej lub kilku warstwach, w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.3. 
3.2. Wykaz sprzętu do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.4. 
4.2. Inne wymagania tyczące transportu 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST B-K.00.00.00 – 
„Wymagania ogólne” p.5. 
5.2. Przygotowanie robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zgromadzić wszystkie niezbędne 
materiały i sprzęt 
5.3. Opis wykonania robót 
5.3.1. Usuniecie istniejących powłok lakierniczych z elementów drewnianych 
Prace wykonać za pomocą pasty do usuwania starych powłok malarskich, nie 
zawierającej alkaliów, głęboko wnikającej w strukturę drewna (na głębokość porów). 
Materiał należy nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem (nie używać szczotki z 
syntetycznym włosiem) lub nanosić urządzeniem airless w taki sposób, aby nastąpiło 
wysycenie. Usunąć preparat wraz ze zmiękczoną warstwą farby używając szpachli lub 
myjki ciśnieniowej - wodą o temperaturze 70 - 90°C. 
Skuteczność odspajania jest uzależniona od podłoża i materiałów, które mają zostać 
usunięte. Zasadniczo należy pracować „mokre na mokre”. 
Czas oddziaływania w temperaturze 20°C może wynosić 1 - 4 godz. a w niższych 
temperaturach można go odpowiednio wydłużyć. Czas reakcji można wydłużyć, 
nakładając cienką folię plastikową, aby w ten sposób także w razie silnego 
nasłonecznienia i wiatru uzyskać dobre rezultaty.  
5.3.2. Przygotowanie podłoża 
Po wyschnięciu powierzchnie przeszlifować papierem ściernym, odpylić. Uszkodzone 
elementy podsufitki wymienić. Dołożyć brakujące elementy takie jak listwy narożne.  
5.3.3. Gruntowanie elementów 
Nanoszenie środka gruntującego na powierzchnie drewniane za pomocą pędzla. 
5.3.4. Malowanie elementów drewnianych 
Elementy drewniane malować kryjącą farbą na bazie akrylanowej. Nanosić 2 warstwy – 
pierwsza jako podkładowa i druga jako wykończeniowa. Dopiero po wyschnięciu uzyskuje 
się kolor zgodny z wzornikiem. Powłoka jest sucha już po 1/2 godziny. Całkowite 
stwardnienie błony po 2 tygodniach. Drewno na zewnątrz po pokryciu farbą chronić 
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przed deszczem przez co najmniej 4 godziny (niebezpieczeństwo zmycia). Nie stosować 
przy temperaturach obiektu poniżej +5°C i silnym nasłonecznieniu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-0 – „Wymagania 
ogólne” p.6. 
6.2. Kontrola jakości robót 
6.2.1. Kontrola powierzchni do malowania  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie czystości, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonane naprawy i 

uzupełnienia 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
6.2.2. Kontrola robót malarskich 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” 
p.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową są m2 elementów poddanych renowacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.8. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszym SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt. 2, oraz czynności wyszczególnione w pkt. 5. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały spełnione warunki wg pkt 6.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót poprawkowych na własny koszt i w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST-0 – „Wymagania ogólne” p.9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- renowację istniejących elementów drewnianych 
- uzupełnienie zniszczonych lub brakujących elementów 
 
10. PIŚMIENNICTWO I PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
BN – 67/6118-25 – Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN – 82/6118-32 – Pokost lniany 
PN – C-81901:2002 – Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
PN – C-81901:2002 – Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN – 71/6113-46 – Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN – C- 81607: 1998 – Emalie olejno – żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe 
Stolarka budowlana. Poradnik - informator. BISPROL 2000. 
 
 

 


