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WYMAGANIA OGÓLNE
KOD CPV 45000000-7
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB -Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1.

WSTĘP

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia
Remont elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz częściową wymianą pokrycia dachu
w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 7F.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja
techniczna
(ST)
stanowi
podstawę
opracowania
szczegółowej
specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego





Zamawiający – Uniwersytet Jagielloński CM z siedzibą przy ul. Anny 12
Organ nadzoru budowlanego
Wykonawca
Przyszły użytkownik

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia
Remont elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz częściową wymianą pokrycia dachu w
budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 7F. Inwestycja ma na celu
poprawienie stanu technicznego elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

1.5. Zakres robót
1.5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót w zakresie remontu elewacji należy w pierwszej kolejności wykonać
hydroizolację ścian fundamentowych i usunąć winobluszcz wg. odrębnej dokumentacji, która stanowi pierwszy
etap robót.
Zakres opracowania obejmuje remont elewacji, konserwację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
częściową wymianą pokrycia dachowego.
W zakres planowanych prac wchodzą:
a) roboty przygotowawcze, demontaże i rozbiórki
- wygrodzenie strefy wykonywania prac,
-

montaż rusztowania,

-

zabezpieczenie dojścia do budynku (budynek w trakcie remontu będzie użytkowany),

-

demontaż krat okiennych,

-

zabezpieczenie okien i drzwi na czas remontu elewacji,

-

przygotowanie istniejącej instalacji na elewacji do schowania pod tynk,

-

zdemontowanie nieczynnej instalacji,

-

demontaż tablic elewacji i zabezpieczenie do ponownego montażu.

-

demontaż zewnętrznych krat znajdujących się w części ganku.

b) stolarka okienna i drzwiowa
- wymiana stolarki okiennej z zachowaniem wewnętrznych skrzydeł,
-

wymiana stolarki drzwiowej,

-

demontaż klamek, zamków, okuć, zawiasów, przytrzymywaczy z okien przeznaczonych do wymiany i
montaż na nowych oknach,

-

konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do zachowania,

-

konserwacja elementów ślusarskich,

-

rekonstrukcja brakujących elementów ślusarki,
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-

wykonanie nowych parapetów wewnętrznych.

c) roboty dotyczące remontu elewacji i muru od strony posesji przy ul. Kopernika 7F oraz werandy.
- rozpoznanie stanu tynków na elewacji z poziomu rusztowania i wytypowanie słabych i osypujących się
tynków oraz niewłaściwych cementowych uzupełnień przeznaczonych do skucia i usunięcia,
-

skucie istniejących tynków przeznaczonych do usunięcia,

-

usunięcie zabrudzeń i przemalowań

-

impregnacja oryginalnych tynków.

-

naprawy spękań tynku i muru,

-

wymiana i uzupełnienie tynków,

-

konserwacja tynków zachowanych,

-

konserwacja elementów sztukatorskiego wystroju architektonicznego elewacji,

d) wymiana pokrycia dachowego z blachy tytanowo - cynkowej
- demontaż istniejącego pokrycia dachu,
- demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich
- naprawa elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i podłoża z desek, Jeśli konieczne)
- impregnacja ochronna więźby dachowej,
- montaż izolacji
- pokrycie dachu blachą
- odwodnienia dachu (montaż rynien i ofasowania),
e) konserwacja krat okiennych i ponowny ich montaż
f) prace wykończeniowe
- wymiana istniejących rur spustowych
-

wymiana obróbek blacharskich

-

gruntowanie powierzchni przeznaczonej do malowania

-

malowanie elewacji

-

ponowny montaż tablic

-

uporządkowanie kabli na elewacji

-

demontaż rusztowania

-

wyrównanie i uporządkowanie terenu

-

zabezpieczenie gzymsów przed ptakami

-

malowanie wnęk okiennych wewnątrz pomieszczeń, przy oknach, które są przewidziane do wymiany i
konserwacji.

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące:

zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej działce
Inwestora za jego zgodą

zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska ( patrz punkty 1.8 i 1.9)

zapewnienie ochrony użytkowników budynku

ustawienie oznakowania związanego z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu

zabezpieczenie ciągów komunikacji pieszej i jezdni

zabezpieczenie ścian wykopów przed osunięciem

inwentaryzacji powykonawczej

wykonaniu zdjęć robot zakrytych z oznaczeniem daty
Wykonawca winien przewidzieć i skalkulować wszelkie mogące wystąpić prace towarzyszące i roboty
tymczasowe. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
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1.7. Nazwy i kody robót budowlanych według wspólnego słownika zamówień
45000000-7
45100000-8
45113000-2
45410000-4
45421131-1
45422000-1
45422100-2
45421000-4
45421100-5
45453100-8
45442100-8
45261213-0
45262690-4
45400000-1

Roboty budowlane
Przygotowanie terenu
Roboty na placu budowy
Tynki renowacyjne
Instalowanie drzwi
Roboty ciesielskie
Stolarka drewniana
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Roboty renowacyjne
Roboty malarskie
Kładzenie dachów metalowych
Remont starych budynków
Roboty wykończeniowe

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

wykonania

oraz

za

ich

zgodność

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, poda egz. dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych.

1.8.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.8.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany
wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Teren budowy znajdować się będzie w istniejącym budynku, który w trakcie robót będzie użytkowany.
Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje I będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
budynku i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) sąsiadujące pomieszczenia i kondygnacje w pobliżu, których będą wykonywane roboty budowlane
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b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem instalacji wodnych, kanalizacyjnych, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
miejscu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, kabli i urządzeń zlokalizowanych na terenie budynku, w którym
będą odbywały się przedmiotowe roboty budowlane. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru, a za wszelkie uszkodzenia budynku istniejącego spowodowane przez transport materiałów,
wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.

1.8.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.

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

1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów równoważnych innych producentów
niż sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych w zakresie ich
parametrów i właściwości, oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów
pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i
urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach
materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca
ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.3. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do
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użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę
zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy,
aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych.
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na trzy tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektantów.

3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

4.

TRANSPORT
12

Remont elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz częściową wymianą pokrycia dachu w
budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 7F.
Środki transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie prace budowlano – remontowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i wskazówkami
producentów użytych materiałów.

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:




projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

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

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.

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

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać 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 są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 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 będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. 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., Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

badań
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze 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.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2)posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

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

wyjaśnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy,

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

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
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dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz
ce dokumenty:
a)pozwolenie na budowę,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f)operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

wymienionych

w

punktach

[1]-[3],

następują-

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed- stawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

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

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru I Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających I ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych I wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4) protokoły odbiorów częściowych,
5) recepty i ustalenia technologiczne,
6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10) geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna- czy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze- stawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
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10.

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem
VAT.

podatku

PRZYPISY ZWIĄZANE

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm.
przywołanych w dokumencie norm i aktów prawnych.

Należy sprawdzić aktualność

10.1. Ustawy




















Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późno zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późno zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy in- formacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
TYNKI RENOWACYJNE
KOD CPV 45410000-4

Spis treści:
Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości robót
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest wykonanie tynków renowacyjnych w ramach inwestycji: Remont
elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz częściową wymianą pokrycia dachu w
budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 7F.

1.2. Zakres stosowania SST
Standardowa specyfikacja techniczna (st) stanowi podstawę opracowania szczegółowej Specyfikacji technicznej
(sst) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że Podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy jednego z etapów prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych związanych z
zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych, który zabezpiecza ściany i sklepienia budynków i budowli
zawilgoconych oraz zasolonych na skutek podciągania kapilarnego przed dalszą destrukcją spowodowaną
krystalizacją soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do otaczającego
powietrza.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości systemowych materiałów
wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań
dotyczących wykonania i odbiorów robót tynkarskich z zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych.
Specyfikacja ta nie dotyczy innych etapów prac renowacyjnych polegających na wykonaniu wtórnych izolacji:
poziomej i pionowej oraz osuszaniu budynków i budowli, jak również wykonania odsalających tynków
kompresowych (traconych), skuwanych po zakończeniu procesu odsalania lub jego etapu. Roboty te ujęte są w
odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Określenia Podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST "Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej:
Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe - zespół czynności technicznych i technologicznych,
powodujących trwałe zmniejszenie zawilgocenia ścian (do poziomu wilgotności higroskopijnej lub
porównywalnej - zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotności masowej), umożliwiających prowadzenie dalszych prac
budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniających właściwą eksploatację.
System tynków renowacyjnych - system kompatybilnych ze sobą materiałów stosowanych do kompleksowej
renowacji wilgotnych i zasolonych murów. Podstawowymi składnikami są: obrzutka, tynk podkładowy
(magazynujący), tynk renowacyjny. Do składników uzupełniających zaliczyć można: preparat do neutralizacji
soli, szpachlę wygładzającą, farby do wymalowań.
Obrzutka - warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób półkryjący lub całopowierzchniowy, w celu
poprawienia przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża.
Tynk podkładowy WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, której
producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1 :2004 i jednocześnie spełniającą wymagania instrukcji
WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyrównywania
podłoża pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynująca szkodliwe sole budowlane.
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Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, której
producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1 :2004 i jednocześnie spełniającą wymagania instrukcji WT
A - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WT A.
Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, stosowana do ścian murowych
wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent klasyfikuje jako zaprawę tynkarską
renowacyjną wg PN-EN 998-1 :2004. Zaprawy te mają dużą porowatość i przepuszczalność pary wodnej oraz
obniżone podciąganie kapilarne.
Preparat do neutralizacji soli - preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakładany zawsze bezpośrednio
na oczyszczone i przygotowane podłoże przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Może być stosowany
opcjonalnie.
Stopień zasolenia muru - określona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilość szkodliwych soli
budowlanych: azotanów, siarczanów i chlorków, pozwalająca na klasyfikację, wg instrukcji WTA - Merkblatt 2-904 Sanierputzsysteme, obciążenia szkodliwymi solami i będąca podstawą do zaprojektowania układu i grubości
warstw systemu tynków renowacyjnych. Wyróżnia się trzy stopnie zasolenia przegród. Podział, ze względu na
ilość szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stopień zasolenia przegród
Stopień zasolenia
Rodzaj soli
niski
Azotan (N03)
<0,1
2Siarczany (S04 )
<0,5
Chlorki (CI )
<0,2

średni
0,1 – 0,3
0,5 – 1,5
0,2 – 0,5

wysoki
>0,3
>1,5
>0,5

Wilgotność masowa - wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy suchego
materiału.
Wilgotność higroskopijna - wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary wodnej przez
materiał do masy suchego materiału, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w stanie
równowagi.
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej I.l - wskaźnik, który określa ile razy wyższy jest opór dyfuzyjny
warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych warunkach. W niniejszej
specyfikacji przyjęto terminologię z PN-EN 998-1: 2004 - parametr ten nazywany jest współczynnikiem
przepuszczalności pary wodnej.
Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny - wyrażana w metrach grubość warstwy nieruchomego powietrza,
której opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiału o grubości d.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania tynków renowacyjnych
Wykonawca systemu tynków renowacyjnych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące zastosowania systemu tynków renowacyjnych
Tynki renowacyjne stosowane są na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku (ścianach,
sklepieniach) jako tzw. środki flankujące, po wykonaniu wtórnej hydroizolacji poziomej i pionowej.
Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynków renowacyjnych przy braku skutecznie funkcjonujących izolacji
pierwotnych, jednakże wymaga to przeprowadzenia dogłębnej analizy.
Tynki renowacyjne skuteczne są tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru.
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Niedopuszczalne jest stosowanie tynków renowacyjnych na elementach obciążonych wodą wywierającą
ciśnienie hydrostatyczne.
Niedopuszczalne jest stosowanie tynków renowacyjnych w miejscach, które w późniejszym okresie będą
obsypane gruntem.

1.6. Dokumentacja wykonania systemu tynków renowacyjnych
1.6.1. Dokumentacja wykonania systemu tynków renowacyjnych wtórnych stanowi część składową
dokumentacji robót naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych.
Roboty te należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia
podano w ST "Wymagania ogólne”..

1.6.2. Dokumentacja prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych powinna w szczególności składać się z:
2.
3.
4.

inwentaryzacji i opisu stanu istniejącego (jeśli to możliwe, z uwzględnieniem historii budynku) z opisem
zakresu i rodzaju zniszczeń,
analizy (określenia) przyczyn zawilgocenia i zasolenia oraz ewentualnych innych zniszczeń,
określenia sposobów naprawy i zakresu ewentualnych remontów, z uwzględnieniem przyszłego sposobu
użytkowania obiektu.

1.6.3. W celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania prac konieczne jest:
2.
3.
4.
5.

określenie warunków gruntowo-wodnych,
określenie wpływu ukształtowania terenu na możliwość napływu wód,
zlokalizowanie innych źródeł wody i wilgoci (np. uszkodzeń instalacji wod-kan, przecieków przez
nieszczelne dachy, uszkodzeń obróbek blacharskich),
określenie stanu technicznego budynku (mury, tynki, sklepienia), w tym:
1. rodzaju murów i ich układu, układu pomieszczeń, obecności piwnic,
2. stanu istniejących izolacji lub stwierdzenie ich braku,
3. opracowanie map (rozkładu) zawilgocenia i zasolenia, wraz z określeniem ilości i rodzaju
występujących soli (chlorków, azotanów i siarczanów),
4. ustalenie obecności grzybów i pleśni (ewentualnie ekspertyza mykologiczna),
1. wykonanie analiz cieplno-wilgotnościowych (wilgoć kondensacyjna, mostki termiczne).

1.6.4. W ramach diagnostyki laboratoryjnej niezbędne może być wykonanie następujących badań:
2.
3.
4.
5.
6.

oznaczenie zawartości wilgoci w materiale budowlanym,
oznaczenie wartości pełnego nasycenia oraz stopnia przesiąknięcia wilgocią,
oznaczenie pobierania wody na zasadzie włoskowatości,
oznaczenie rodzaju soli i ich stężeń,
badanie środków wiążących, struktur materiałowych itp.

W pracach wybitnie konserwatorskich niezbędne może być wykonanie następujących badań:
I. oznaczenie metodami nieniszczącymi właściwości kamieni (materiału konstrukcyjnego przegrody),
II. badania porowatości,
III. oznaczenie pH,
IV. oznaczenie zawartości gipsu.

1.6.5. Zastosowanie tynku renowacyjnego musi zawsze wynikać z badań stanu konkretnego obiektu. W
wyniku przeprowadzenia koniecznych badań należy określić:
 przyczyny zawilgocenia,
 rodzaje i poziomy występujących szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki),
 czy stan muru pozwala na położenie tynku.

2. MATERIAŁY
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2.1.

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
"Wymagania ogólne".
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów równoważnych innych producentów niż
sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych w zakresie ich parametrów i
właściwości, oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).

2.2.

Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Norma PN-EN 998-1 :2004 "wymagania dotyczące zapraw do murów - część 1: zaprawa tynkarska" zawiera
także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych. przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian jest
istotne, żeby stosować system tynków renowacyjnych, którego składniki cechują się odpowiednimi
parametrami i są ze sobą kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzględnia PN-EN 998-1
:2004. dlatego konieczne jest dodatkowo powołanie się na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
sanierputzsysteme (systemy tynków renowacyjnych).

2.2.1. Zaprawa do wykonania obrzutki np. MINERALIT RESTAURO TB firmy Farby Kabe, lub produkt
równoważny w zakresie właściwości podanych poniżej
Służy do ręcznego wykonywania warstwy szczepnej przy renowacji zasolonych murów produktami Mineralit
Restauro. Przeznaczona do wzmacniania i/lub zmniejszania chłonności podłoża na murach
Poddawanych renowacji wewnątrz i na zewnątrz budynku. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i dużą
przyczepnością do trudnych podłoży. Szczególnie polecana przy renowacji obiektów zabytkowych,
Ale może być także stosowana do wykonywania obrzutki cementowej przy tradycyjnych wielowarstwowych
wyprawach tynkarskich.
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Grubość kruszywa: ≤ 4 mm;
Gęstość objętościowa: ok. 1,49 g/cm³;
Proporcje mieszania: ok. 4÷5 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 0,5 godziny;
Czas otwartego schnięcia: 15 minut;
Barwa: jasnoszara;
Zużycie: ok. 5,0 kg/m²;
Wydajność: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej ilości wody ok. 18 litrów
Gotowej zaprawy;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°c do +25°c;
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w=0,5kg/m²• h0,5.
Opakowania:jednorazoweopakowaniepapierowezawierające25kgproduktu.
Przechowywanie: przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym,
zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem.
Uwaga: produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania: 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
Wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

2.2.2. Tynk podkładowy magazynujący sole np. Mineralit Restauro TW firmy Farby Kabe, lub
produkt równoważny w zakresie właściwości podanych poniżej.
Służy do ręcznego lub maszynowego wykonywania renowacyjnej wyprawy tynkarskiej na zasolonych murach
wewnątrz i na zewnątrz budynków (powyżej poziomu gruntu). Stosowana jako warstwa
absorbująca rozpuszczone sole przy wykonywaniu renowacyjnych wypraw tynkarskich produktami MINERALIT
RESTAURO. Tworzy wyprawę o dużej objętości porów, dzięki czemu może wchłonąć duże ilości
soli powstałych w zawilgoconych murach. Posiada krótki czas wiązania i dużą przyczepność do trudnych
podłoży, jest mało wrażliwa na zróżnicowany stopień chłonności muru (np. przy szerokich spoinach
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w murach wykonanych z kamienia). Szczególnie polecana przy renowacji obiektów zabytkowych, ale może być
także stosowana do typowych prac tynkarskich. Do stosowania na murach wykonanych z kamienia i cegieł o
dużym i średnim zasoleniu.
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Gęstość objętościowa: ok. 1,2 g/cm³;
Proporcje mieszania: ok. 6÷7 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 1 godziny;
Czas otwartego schnięcia: ≥30minut;
Barwa: jasnoszara;
Zużycie: ok. 1,3 kg/m² na każdy 1 mm warstwy;
Wydajność: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej ilości wody ok. 20 litrów
gotowej zaprawy
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: μ = 4;
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w=0,35kg/m²• h0,5.
Opakowania:Jednorazoweopakowaniepapierowezawierające25kgproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym,
zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania: 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

2.2.3. Tynk renowacyjny hydrofobowy np. Mineralit Restauro TU firmy Farby Kabe, lub produkt
równoważny w zakresie właściwości podanych poniżej
Służy do ręcznego lub maszynowego wykonywania renowacyjnej wyprawy tynkarskiej na zasolonych murach
wewnątrz i na zewnątrz budynków (powyżej poziomu gruntu). Stosowana jest jako wierzchnia
warstwa renowacyjnych wypraw tynkarskich produktami MINERALIT RESTAURO. Tworzy wyprawę o dużej
objętości porów, dzięki czemu może wchłonąć duże ilości szkodliwych soli powstałych w zawilgoconych
murach. Posiada wysoką przyczepność do podłoża i można ją nakładać na dużą grubość oraz, co jest ważne przy
renowacji, grubość ta może być bardzo zróżnicowana na powierzchni ściany. Szczególnie
polecana przy renowacji obiektów zabytkowych, ale może być także stosowana do typowych prac tynkarskich.
W przypadku murów o dużym i średnim zasoleniu może być nakładana bezpośrednio na obrzutkę
wstępną MINERALIT RESTAURO TB.
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Gęstość objętościowa: ok. 1,25 g/cm³;
Proporcje mieszania: ok. 6÷7 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 1,5 godziny;
Czas otwartego schnięcia: ≥45minut;
Barwa: biała;
Zużycie: ok. 1,3 kg/m² na każdy 1 mm warstwy;
Wydajność: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej ilości wody ok. 20 litrów
gotowej zaprawy;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: μ = 2;
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w=0,2kg/m²• h0,5.
Opakowania:Jednorazoweopakowaniepapierowezawierające25kgproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w
pomieszczeniu suchym, zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania: 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

2.2.4. Zaprawy do wykonania warstw wykończeniowych np. Kombi Finisz firmy Farby Kabe lub
produkt równoważny w zakresie właściwości podanych poniżej.
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Służy do cienkowarstwowego wygładzania i uszlachetniania zewnętrznych oraz wewnętrznych powierzchni
ścian budynków. Może być stosowana jako warstwa wierzchnia lub jako warstwa podkładowa pod
wykończeniowe tynki i powłoki malarskie. Dzięki białej barwie pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla
uzyskania pełnego efektu dekoracyjnego. Produkt po zarobieniu wodą jest łatwą w aplikacji
masą o plastycznej konsystencji, która po stwardnieniu tworzy elastyczną, mrozo- i wodoodporną warstwę
wykończeniową. Materiał po odpowiednim wykończeniu pozwala uzyskać strukturę „filcu”. Zaprawa
przeznaczona jest do stosowania na wysezonowane podłoża mineralne (jak np.: tynk wapienny, wapiennocementowy, cementowy i podłoża betonowe oraz mury ceglane).
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Proporcje mieszania: ok. 6,75÷7,25 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godzin;
Maks. grubość jednej warstwy: 5 mm;
Barwa: biała;
Zużycie: ok. 1,5 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C;
Opakowania:Jednorazoweopakowaniepapierowezawierające25kgproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i
zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

2.2.5. Grunt polikrzemianowy do gruntowania powierzchni przeznaczonych do malowania np.
Novalit GF firmy Farby Kabe, lub produkt równoważny w zakresie właściwości podanych poniżej.
Wysokiej jakości preparat na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych
środków hydrofobizujących. Przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod polikrzemianowe
farby elewacyjne NOVALIT F, NOVALIT PLAN i NOVALIT L oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich typowych,
chłonnych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków. Stosowany do gruntowania podłoży
mineralnych (jak np.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz
cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką,
wyprawą malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecany do impregnowania nasiąkliwych i
zwietrzałych podłoży betonowych, jastrychów cementowych, tynków cementowych, wapienno-cementowych i
wapiennych, płyt cementowo-włóknowych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków,
pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych.
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowy środek wiążący: spoiwo silikonowo-akrylowe;
Gęstość: ok. 1,05 g/cm³;
Zawartość substancji stałych: ok. 10%;
Barwa: mlecznobiała, po wyschnięciu bezbarwna;
Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤75%.
Opakowania:Jednorazoweopakowanieplastikowezawierające5i10lproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu
chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć
i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

2.2.6. Farby elewacyjne
2.2.6.1. Farba elewacyjna krzemianowa (silikatowa) np. Calsilit F firmy farby Kabe,lub produkt równoważny
w zakresie właściwości podanych poniżej.
Wysokiej jakości farba nawierzchniowa na bazie potasowego szkła wodnego przeznaczona do wykonywania
powłok malarskich na zewnątrz budynków wyłącznie na podłożach mineralnych (jak np.: beton,
tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne,
krzemianowe/silikatowe). Szczególnie polecana do pierwotnego malowania podłoży mineralnych oraz
30

Remont elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz częściową wymianą pokrycia dachu w
budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 7F.
do stosowania w miejscach zawilgoconych na obiektach współczesnych i zabytkowych. Tworzy całkowicie
mineralną, paroprzepuszczalną powłokę umożliwiającą swobodne odparowanie wilgoci z murów
a jednocześnie, dzięki zastosowaniu substancji hydrofobizujących, skutecznie zabezpiecza elewację przed
opadami atmosferycznymi. Przed nanoszeniem farby podłoże wymaga zagruntowania preparatem
CALSILIT GF. Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu nie zaleca się jego stosowania na podłożach gipsowych
(tj. sztukaterie).
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowy środek wiążący: potasowe szkło wodne;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty
barwne;
Gęstość: ok. 1,53 g/cm³;
Kolory: biały i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS
(możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Stopień połysku: matowy;
Rozcieńczalnik: woda;
Średnie zużycie: ok. 0,33 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +8°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤75%;
Względny opór dyfuzyjny powłoki o gr. 150 μm: Sd = 0,02 m (wymóg normowy Sd ≤2,0 m);
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w=0,07kg/m²• h0,5
(wymóg normowyw≤0,5kg/m²• h0,5).
Opakowanie:Jednorazoweopakowanieplastikowezawierające5i10lproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu
chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć
i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym pakowaniu.
2.2.6.2. Farba elewacyjna polikrzemianowa np. Novalit F firmy farby Kabe, lub produkt równoważny w
zakresie właściwości podanych poniżej.
Mineralna farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok
malarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży
mineralnych (tj.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki
mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych
powłokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna powłoka malarska. Farba
polikrzemianowa posiada znacznie obniżony poziom alkaliczności (do poziomu wyrobów akrylowych), dzięki
czemu znacznie zredukowano wpływ czynników atmosferycznych na jakość tworzonej powłoki malarskiej.
Chłonne podłoża mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagają zagruntowania preparatem NOVALIT GF.
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowy środek wiążący: specjalne modyfikowane potasowe szkło wodne;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty barwne;
3
Gęstość: ok. 1,50 g/cm ;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS lub wg dostarczonego
wzoru (kolory możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Stopień połysku: matowy;
Rozcieńczalnik: woda;
2
Średnie zużycie: ok. 0,33 l/m (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤ 75%;
Względny opór dyfuzyjny dla powłoki o gr. 150 um: Sd = 0,04 m (wymóg normowy Sd≤2,0 m);
2 0,5
2 0,5
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w = 0,05 kg/m h (wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/m h ).
Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu
chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak
najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy
oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
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2.2.7. Woda
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
"Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.2.8. Pozostałe materiały
Pozostałe składniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobójcze,
materiały przygotowywane na placu budowy itp. muszą mieć właściwości techniczne określone w
specyfikacjach producentów systemów tynków renowacyjnych.
2.2.8.1. Preparat dezynfekująco – zabezpieczający np. Algizid, lub produkt równoważny w zakresie
właściwości podanych poniżej
Preparat przeznaczony do usuwania glonów, grzybów i porostów występujących na zewnątrz i wewnątrz
budynków. Szczególnie polecany do oczyszczenia i odkażenia podłoża przed wykonaniem nowej powłoki
malarskiej lub wyprawy tynkarskiej. Przeznaczony do stosowania na wszelkich typowych podłożach
mineralnych (jak np.: beton, kamień, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowo-włóknowe),
jak i na podłożach pokrytych powłokami lub wyprawami na bazie tworzyw sztucznych.
Uwaga: W przypadku stosowania preparatu na innych podłożach niż wymienione powyżej zalecane jest
wcześniejsze wykonanie prób na niewidocznym fragmencie podłoża. W celu zapewnienia długotrwałej ochrony
przed rozwojem glonów i grzybów powierzchnię oczyszczoną preparatem ALGIZID należy zabezpieczyć tynkiem
lub farbą z dodatkiem aktywnego środka powłokowego (usługa dodatkowa).
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowe środki aktywne: mieszanina biocydów o działaniu glono- i grzybobójczym;
3
Gęstość: ok. 1,00 g/cm ;
2
Średnie zużycie: ok. 0,05÷0,20 l/m (w zależności od intensywności występującego porostu);
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: < 75%;
Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1 i 5 l produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C
do +25ºC. Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak
najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy
oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
2.2.8.2. Preparat wzmacniający osłabione tynki przy mniejszych zniszczeniach np.Calsilit GF, lub produkt
równoważny w zakresie właściwości podanych poniżej.
Preparat na bazie potasowego szkła wodnego, przeznaczony do wzmacniania wszelkich, mineralnych podłoży
budowlanych na zewnątrz budynków oraz do właściwego przygotowania podłoża pod krzemianową (silikatową)
farbę elewacyjną CALSILT F. Służy do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych i zwietrzałych podłoży
betonowych, jastrychów cementowych, tynków wapiennych, wapienno-cementowych i cementowych, płyt
cementowo-włóknowych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego
typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Stosowany jest do gruntowania mineralnych podłoży
(tj.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki
mineralne i krzemianowe). W przypadku nowo wykonanych podłoży mineralnych możliwe jest zastosowanie
preparatu już po 2-tygodniowym okresie sezonowania.
Uwaga! Nie stosować preparatu na podłożach pokrytych powłokami i wyprawami na bazie tworzyw sztucznych.
Dane techniczne i właściwości produktu:
Bazowy środek wiążący: potasowe szkło wodne;
3
Gęstość: ok. 1,05 g/cm ;
Zawartość substancji stałych: min. 7%;
Barwa: transparentna, lekko niebieskawa, po wyschnięciu bezbarwna;
2
Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m (w zależności od chłonności podłoża);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +8°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤ 75%;
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Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu
chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak
najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy
oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
2.2.8.3. Preparat wzmacniający osłabione tynki przy większych zniszczeniach np. Mieneralit Consolid 100 lub
500 firmy Farby Kabe, lub produkt równoważny w zakresie właściwości podanych poniżej
Uelastyczniony preparat na bazie estrów etylowych kwasu ortokrzemowego przeznaczony do wzmacniania
(konsolidacji) zdezintegrowanych mineralnych podłoży budowlanych występujących na zewnątrz i wewnątrz
budynków. Szczególnie polecany do powierzchniowego wzmacniania wąskoporowatych materiałów
budowlanych zniszczonych przez procesy starzenia wywołane działaniem czynników atmosferycznych. Działanie
wzmacniające preparatu polega na utworzeniu krzemionki w strukturze materiału budowlanego, która stanowi
dla niego spoiwo wzmacniające. Proces tworzenia krzemionki jest związany z hydrolityczną polikondensacją
estrów etylowych kwasu ortokrzemowego z wodą zawartą w kapilarach materiału budowlanego i/lub z parą
wodną występującą w powietrzu. Opisany proces przebiega pod wpływem katalizatora neutralnego
wchodzącego w skład preparatu. Preparat charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością wnikania do kapilar
wąskoporowatych materiałów budowlanych (jak np.: kamieni naturalnych, terakoty, cegły i wypraw
tynkarskich).
Uwaga: Przed zastosowaniem do wzmacniania kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste należy
wykonać próbę wstępną
Dane techniczne i właściwości produktu Mineralit Consolid 100:
Bazowy środek wiążący: estry etylowe kwasu ortokrzemowego o standardowym stopniu
polikondensacji;
Rozcieńczalnik: nie rozcieńcza się;
Kolor: bezbarwna ciecz;
Średnie zużycie: należy zawsze określić w trakcie wstępnych badań laboratoryjnych, ponieważ
wielkość zużycia może wahać się od 0,5 do nawet 20 l/m² w zależności od właściwości materiału
budowlanego.
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +10°C do +20°C. Przy temperaturze
powyżej 20°C może nastąpić zbyt szybkie odparowanie produktu uniemożliwiające uzyskanie
odpowiedniej głębokości nasycenia. Zabiegu nie należy wykonywać w temperaturze poniżej +10°C.
Opakowania:Jednorazoweopakowanieplastikowezawierające5lproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu
chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Chronić
przed wilgocią!
Uwaga: Produkt wysoce łatwopalny. Przechowywanie produktu tylko ze szczególnym
uwzględnieniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.
Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Dane techniczne i właściwości produktu Mineralit Consolid 500:
Bazowy środek wiążący: estry etylowe kwasu ortokrzemowego o standardowym stopniu
polikondensacji;
Rozcieńczalnik: nie rozcieńcza się;
Kolor: bezbarwna ciecz;
Średnie zużycie: należy zawsze określić w trakcie wstępnych badań laboratoryjnych, ponieważ
wielkość zużycia może wahać się od 0,5 do nawet 20 l/m² w zależności od właściwości materiału
budowlanego.
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +10°C do +20°C. W temperaturze powyżej
20°C może nastąpić zbyt szybkie odparowanie produktu uniemożliwiające uzyskanie odpowiedniej
głębokości nasycenia. Zabiegu nie należy wykonywać w temperaturze poniżej +10°C.
Opakowania:Jednorazoweopakowanieplastikowezawierające5lproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu
chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Chronić
przed wilgocią!
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Uwaga: Produkt wysoce łatwopalny. Przechowywanie produktu tylko ze szczególnym uwzględnieniem
warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.
Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
2.2.8.4. Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania
normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy".
2.2.8.5. Cement, powinien spełniać wymagania normy: PN-EN 197-1 :2002 "Cement - Część 1:
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".
2.2.8.6. Wapno, powinno spełniać wymagania normy: PN-EN 459-1 :2003 "Wapno budowlane Część 1 : Definicje, wymagania i kryteria zgodności".
Szczegółowe wymagania dotyczące kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i klasy
zapraw oraz ewentualnych dodatków (dodatki napowietrzające, emulsje polimerowe itp.) powinny być zgodne
z wymaganiami określonymi w specyfikacjach producentów systemów.

2.3.

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania systemu tynków
renowacyjnych

Wyroby do wykonywania systemu tynków renowacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
1. są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
2. są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,
3. są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,
4. spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
5. producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,
6.
niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z póżn.
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z póżn. zmianami),
7. opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póżn. zmianami),
8. spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac
renowacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

2.4.

Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu tynków
renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych ze
specyfikacji producentów systemów.
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Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi
uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późniejszymi zmianami).
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni
słonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w
temperaturze powyżej +5"C a poniżej +35"C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw
nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" .

3.2.

Sprzęt do wykonywania systemu tynków renowacyjnych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić
wymagania producenta stosowanych materiałów.
Do wykonywania robót renowacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

do przygotowania i oceny stanu podłoża - młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia
strumieniowo-ściernego, termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza,
wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności względnej powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania
wilgotności podłoża, mierniki umożliwiające określenie punktu rosy, przyrządy do badania
wytrzymałości podłoża, łaty,

do nakładania preparatów grzybobójczych, gruntujących, przeciwsolnych - pędzle, szczotki, wałki,
urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń natryskowych należy uwzględniać wytyczne ze
specyfikacji producenta systemu),

do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbieżne), urządzenia umożliwiające oznaczenie zawartości porów powietrza lub
gęstości świeżej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

do ręcznej aplikacji zapraw - zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca),

do natryskowego nakładania zapraw - agregaty natryskowe, mieszalniki o średnicach i dopuszczalnych
długościach wężów jak również typach dysz zgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta
stosownego materiału.
UWAGA: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w szczegółowej
specyfikacji technicznej.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" .

4.2.

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
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Wyroby stosowane do wykonania systemu tynków renowacyjnych mogą być przewożone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka
transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do
przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem,
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym
zawilgoceniem.
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny
wody.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne wymagania

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".

5.2.

Warunki przystąpienia do robót

Do wykonywania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i
robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynków oraz po przygotowaniu i kontroli
podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów.

5.3.

Wymagania dotyczące podłoża

System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z cegieł, pustaków ceramicznych,
betonowych, kamieni i bloczków betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie
cementowym i/lub wapiennym oraz na podłożach z betonu. Wytyczne producenta mogą wprowadzić
dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie tynków renowacyjnych na innych podłożach.

5.3.1. Przygotowanie podłoża
Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej lub ustalonej
badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty
muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić
mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem - w zależności od jej stanu i
umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze
zdrowymi elementami budynku.
Tynków renowacyjnych nie wolno stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na wydzielonej (najlepiej
architektonicznie) strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. na cokołach).
Zanieczyszczenia, stare powłoki malarskie (wykonane bezpośrednio na murze) usunąć mechanicznie, zmyć
wodą z dodatkiem detergentu lub zastosować specjalistyczne preparaty (o ile nie wpłyną one szkodliwie na
późniejsze funkcjonowanie systemu tynków) zalecane przez producenta systemu.
Podłoże należy oczyścić z:
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5.3.2.

kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp.
Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp.,
starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. W zależności od
rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub
stosując specjalistyczne środki zalecane przez producenta systemu,
z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie
na sucho szczotka drucianą.

Neutralizacja skażeń biologicznych

Po mechanicznym usunięciu skażeń biologicznych (mchów, porostów, grzybów pleśniowych itp.) zastosować
środki biobójcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi produktów.

5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli
Przy średnim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) należy stosować układ
warstw, który zabezpiecza warstwę świeżo nałożonego i nieposiadającego jeszcze właściwości hydrofobowych
tynku przed penetracją rozpuszczonych soli. Można to uzyskać stosując specjalne preparaty na bazie związków
baru i sześciofluoro - krzemianu ołowiu, przekształcające na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w
trudno rozpuszczalne. Należy je nakładać zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegając
odpowiednich przepisów BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po nałożeniu i odczekaniu
okresu podanego w instrukcji należy ścianę przetrzeć np. drucianą szczotką (skutki reakcji z solami widoczne są
w postaci znajdujących się na powierzchni kryształków), usuwając powstałe kryształki soli. Przy wysokim
stopniu zasolenia konieczna może być ponowna impregnacja ściany. Preparaty te nie są skuteczne w
odniesieniu do azotanów.
Alternatywą jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podkładowego lub renowacyjnego, pod warunkiem
nieuwzględniania jej w ogólnej grubości warstw systemu. Zakłada się, że warstwa ta jest warstwą ochronną dla
następnych, wliczanych do systemu.
UWAGA: Ostateczne rozwiązanie materiałowo-techniczne dla konkretnego obiektu należy przyjąć w
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.3.4. Wyrównanie ubytków
Przed rozpoczęciem prac polegających na uzupełnieniu ubytków, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej
powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest składnikiem systemu tynków renowacyjnych (patrz pkt 5.4.1.
niniejszej specyfikacji), jednakże w przypadku konieczności wyrównania powierzchni i/lub uzupełnienia
ubytków musi ona być wykonana bezpośrednio na murze, następnie uzupełnia się ubytki i wykonuje właściwe
warstwy systemu tynków renowacyjnych, jednakże bez ponownego wykonywania obrzutki.
Ubytki wypełniać po związaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, że specyfikacja zastosowanego systemu
wyraźnie nakazuje inaczej.
Do uzupełniania ubytków należy stosować:

przy niskim stopniu zasolenia:

tynk podkładowy lub

tynk renowacyjny




przy średnim stopniu zasolenia:
tynk podkładowy lub
tynk renowacyjny




przy wysokim stopniu zasolenia:
tynk podkładowy.

Tynk renowacyjny może być stosowany jako warstwa wyrównawcza pod warunkiem, że jego sumaryczna
grubość nie przekroczy 4 cm (za wyjątkiem spoin i lokalnych dużych nierówności).
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Nie zaleca się stosować do wypełniania ubytków tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu budowy.
Sposób przygotowywania zaprawy na warstwę wyrównawczą oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji.
Przy szczególnie trudnych podłożach (mur niejednorodny pod względem materiałowym, z wtrąceniami, itp.)
konieczne może być stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza).
Powierzchnia warstwy wyrównawczej musi pozostać szorstka, nie wolno jej zacierać.

5.4. Warunki wykonywania systemu tynków renowacyjnych
5.4.1. Układ i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych
Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników systemu. Określenie
stopnia zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) jest wykonywane na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowej robót. Minimalne grubości warstw tynku podkładowego i tynku renowacyjnego
podano w tablicy 7.
Tablica 7. Układ i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych
Stopień zasolenia
Zalecany układ warstw
Niski
Obrzutka
Tynk renowacyjny
Średni
Obrzutka
Tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny
Wysoki
Obrzutka
Tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny

Grubość warstw [mm]
≤5
≥ 20
≤5
≥ 10- 20 (pierwsza warstwa)
≥ 10- 20 (druga warstwa)
≤5
≥ 10
≥ 15

5.4.2. Wykonywanie obrzutki
Jej wykonanie jest konieczne, pełni rolę warstwy sczepnej. Obrzutkę wykonuje się jako półkryjącą lub
całopowierzchniową, o grubości nie większej niż 5 mm. Musi być wykonana w sposób i z materiałów będących
składnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.
Spoiny muru nie mogą być wypełnione materiałem obrzutki.
Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5"C (temperatura powietrza i podłoża). Należy
przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynków zwykłych z zapraw na
spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST "Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne" Kod CPV
45410000-4. Świeżo ułożoną wyprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i
nasłonecznienia.

5.4.3. Wykonywanie pozostałych warstw systemu tynków renowacyjnych
Warunkiem poprawnego wykonania tynków jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie można
podać jednolitych wymagań dotyczących jej przygotowania dla każdego rodzaju tynku, należy ściśle
przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w specyfikacjach producentów systemów lub kartach technicznych
stosowanych produktów. Chodzi tu przede wszystkim o narzędzia i sprzęt, (mieszarki, sprężarki, pompy
tłocząco-mieszające, betoniarki), sposób dozowania wody i czas mieszania.
Mniejsze ilości zapraw można przygotowywać zarabiając wodą suchą zaprawę w czystych pojemnikach lub
wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegając jednakże podanego przez producenta
sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzędzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych
dozwolone jest tylko w przypadku takich zaleceń producenta.
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Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po
przekroczeniu czasu obrabialności. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilości przekraczającej zalecenia
producenta, w celu poprawienia obrabialności zaprawy.
Tynki wykonywać należy w temperaturze nie niższej niż +5 "C (temperatura powietrza i podłoża) i nie wyższej
niż +30"C, o ile specyfikacja zastosowanego systemu nie stanowi inaczej. Wiązanie i twardnienie tynku musi
przebiegać w temperaturze nie niższej niż +5"C.
Tynk/tynki nakłada się jedno- lub wielowarstwowo, układ i grubości warstw podano w pkt. 5.4.1. niniejszej
specyfikacji W jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2-2,5 cm. Przy większych
grubościach tynk należy nanosić etapowo. Uwaga: łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w
żadnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli tynki układane są maszynowo, to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących
możliwych do zastosowania agregatów tynkarskich, mieszarek, pomp tłoczących, średnicy i długości węży,
typów i średnicy dysz.
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zalecane odległości końcówki
od powierzchni tynkowanej wynoszą:
-

przy nanoszeniu obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm,
przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm.
przy nanoszeniu narzutu - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm,
przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Jeżeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne mają one bezwzględny priorytet. Ciśnienie należy dobierać
zawsze dla konkretnego materiału i konkretnych warunków aplikacji (długość i średnica węży, typ i średnica
dyszy itp.)
Warstwę wyrównującą ubytki oraz wewnętrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.3.4. oraz pkt 5.4.1. niniejszej
specyfikacji) bezpośrednio po stwardnieniu należy uszorstnić poziomymi ruchami i pozostawić do wyschnięcia.
Przy nakładaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygładzać (można ją jedynie delikatnie zatrzeć), aby nie
zamknąć porów i nie zmienić dyfuzyjności. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne
zacieranie "na gładko" prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys.
Czas schnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie
technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje się dobę na 1 mm, jednak w zależności od warunków
cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Szczególnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed nakładaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy większych (powyżej
20 mm) grubościach tynków.
Tynk renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. Należy pozostawić tam szczelinę lub wykonać dodatkowo
pas z powłoki uszczelniającej.
Nałożony tynk należy chronić przed zbyt szybkim schnięciem czy przesuszeniem.
Powierzchnię, w zależności od miejsca zastosowania, należy delikatnie zwilżać wodą lub osłonić siatkami. Zbyt
szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzeń procesu wiązania, co powoduje spadek wytrzymałości tynku,
niebezpieczeństwo powstania rys oraz pylenie się powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczeń, w
których w okresie zimowym wykonuje się prace renowacyjne, do skrócenia czasu sezonowania tynku przed
dalszymi pracami może prowadzić do powstawania rys, zwłaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w
sposób intensywny i niejednostajny.
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Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych
lub stykających się z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, włączników, kratek wentylacyjnych,
mocowania przewodów itp. wykonywać tylko za pomocą szybkowiążących zapraw na bazie cementu.

5.5. Szpachlowanie powierzchni
Do wygładzania powierzchni należy stosować szpachle systemowe, których właściwości powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. niniejszej specyfikacji. Wytrzymałość szpachli powinna być nie wyższa od
wytrzymałości właściwego tynku renowacyjnego. Do wykańczania powierzchni mogą być także stosowane
cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spełniają powyższe wymagania. Przed rozpoczęciem szpachlowania
usunąć z podłoża kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. Szpachlowanie rozpoczynać po
całkowitym wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkość schnięcia przyjmuje się 1 mm na
dobę, jednak w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze
rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli.
Zaprawę szpachlową przygotować w sposób opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakładania
szpachla musi mieć postać jednorodnej, homogenicznej masy.
Zazwyczaj nanosi się ją warstwą o grubości 1-2 mm, przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu
(czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnię zaciera
się kolistymi ruchami za pomocą packi z filcem.
Wytyczne natryskowego nakładania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna
stosowanej szpachli.
Stosowanie gładzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku może być pokryta bezpośrednio odpowiednią
farbą, zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.

5.6. Wymalowania
Do wymalowań nadają się zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie.
Mogą to być, wg zaleceń WTA:
- farby wapienne,
- farby wapienne z dodatkiem białego cementu,
dwuskładnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powłoki),
- wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe,
- farby na bazie mikroemulsji silikonowej.
Właściwości farb powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegółowej specyfikacji
technicznej. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich podane są w odrębnej ST "Roboty malarskie"
Kod CPV 45442100-8. Decyzję o wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

5.7. Wymagania dotyczące wykonania systemu tynków renowacyjnych
5.7.1. Minimalne grubości warstw tynku muszą spełniać wymagania podane w pkt. 5.4.2. niniejszej specyfikacji.
Łączna grubość tynku musi spełniać wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek
pocienienie zarówno pojedynczej warstwy jak i układu warstw.

5.7.1. Wygląd powierzchni tynku
Jeżeli nie stosowano szpachli wygładzającej dopuszczalne są jedynie miejscowe nierówności wynikające z
techniki wykonywania tynku (np. ślady wygładzania kielnią) o głębokości do 1 mm i długości 5 cm, w ilości nie
przekraczającej 3 sztuk na 10m2 otynkowanej powierzchni. Siady takie są niedopuszczalne dla warstw
wygładzających. Jeżeli wykończeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposób kontroli powierzchni precyzuje
odrębna specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego.

5.7.2. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikację techniczną.
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Powierzchnie tynku powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub nachylone pod
zadanym kątem, albo tworzyły powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawędzie przecięcia się
otynkowanych powierzchni powinny być prostoliniowe lub w kształcie zadanych krzywych. Kąty utworzone
przez te płaszczyzny powinny być proste lub mieć wartość określoną w dokumentacji.

5.7.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku 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.
Odchylenia 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 między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

5.7.4. Naroża i wszelkie obrzeża powinny być wykonane i wykończone zgodnie z dokumentacją projektową, np.
wykończone na ostro lub zaokrąglone. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi (np. przy
ościeżnicach, parapetach itp.) powinny być zabezpieczone przed odpryskami i pęknięciami np. przez
pozostawienie szczeliny o szerokości 2-4 mm.

5.7.5. Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych:



6.

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających
z podłoża,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków renowacyjnych należy przeprowadzić lub sprawdzić poprawność
wykonania badań wstępnych, przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania wstępne
Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie należy określić przyczyny i źródła
zawilgocenia oraz wykonać badania podane w pkt. 1.7.5. niniejszej specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, że
przyczyną zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub higroskopijna należy podjąć inne czynności zaradcze
(odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiałów
Materiały użyte do wykonania tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2.
niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących
materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 92 poz. 881),

stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,

terminy przydatności podane na opakowaniach.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać również badania wody oraz innych materiałów
użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.2.5. i 2.2.6. niniejszej specyfikacji oraz określone w kartach
technicznych zastosowanych materiałów.
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6.2.3. Badania podłoży pod tynki renowacyjne
Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega:

oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów
cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie lub przetarcie
podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą
itp.,

oczyszczenie ze starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp.
Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą (woda nie wsiąka), światło
ultrafioletowe itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą
z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki,

oczyszczenie z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez
oględziny. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na sucho szczotką drucianą,

równość podłoża. Sprawdzenie przeprowadzić łatą o długości 2 m, analogicznie jak przy tynkach
zwykłych. Ubytki większe od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży wyrównać w
sposób podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

temperatura powietrza i podłoża,

przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach (zwłaszcza w piwnicach) należy określić
temperaturę punktu rosy. W przypadku niebezpieczeństwa wykrapiania się wilgoci na podłożu podczas
prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wiązania tynku konieczne jest podjęcie czynności
pozwalających na podniesienie temperatury punktu rosy,

wilgotność powietrza. Podczas procesu twardnienia względna wilgotność powietrza nie może
przekraczać 65% (chyba że specyfikacja zastosowanego produktu wyraźnie stanowi inaczej). W
przypadku stwierdzenia że względna wilgotność powietrza jest wyższa, należy podjąć czynności
pozwalające na jej obniżenie do momentu zakończenia procesu wiązania i twardnienia, lub wykonywać
roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-wilgotnościowych.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz,
termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym.
Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z dokumentacji
projektowej i odpowiednich specyfikacji.
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót tynkarskich z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych
wyrobów. W odniesieniu do tynków nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane
przy wykonywaniu każdej warstwy.
Powinny one obejmować sprawdzenie:
- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST,
- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający
na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie.

6.3.2. Przy nakładaniu wielowarstwowym tynków, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba jak
podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3.

6.3.3. Zakres badań zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien być zgodny z wymaganiami
normy PN-EN 998-1 :2004 ze zmianą PN-EN 998-1 :2004/AC:2006 "Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa tynkarska".
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6.3.4.

Przy nakładaniu natryskowym tynków renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia
gotowej masy. Wykonuje się to poprzez określenie gęstości przygotowanej do nałożenia zaprawy lub poprzez
pomiar zawartości porów powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3. niniejszej specyfikacji).

6.3.5. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4.

Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanego systemu tynków renowacyjnych, w szczególności w zakresie:

zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

prawidłowości przygotowania podłoża,

prawidłowości wykonania tynków renowacyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania w czasie odbioru tynków renowacyjnych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5"C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:

czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku, a użyte materiały spełniały wymagania
podane w pkt. 2 niniejszej ST,

czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła
poniżej O"C,

czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami.

6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża.
6.4.2.2. Sprawdzenie łącznej grubości tynku oraz dla tynków wielowarstwowych grubości poszczególnych
warstw.
6.4.2.3. Sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchyleń.
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku (patrz pkt 5.7.3).
6.4.2.5. Sprawdzenie wykończenia tynku na narożach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach
dylatacyjnych.
Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar, równocześnie z oceną zgodności
systemu tynków z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.

6.4.3. Badania właściwości stwardniałego tynku na próbkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub gdy konieczność
przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek i szczegółowej specyfikacji technicznej.
Decyzję o wyborze parametrów do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje się w sposób
indywidualny. Oceny wyników badań należy dokonywać w sposób kompleksowy.

7.

OBMIAR ROBÓT
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7.1.

Ogólne wymagania

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.2.

Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkarskich

Powierzchnię tynków wewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych
na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych, kasetonowych i sklepień oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w
stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
UWAGA: W specyfikacji technicznej szczegółowej tynków renowacyjnych, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamówienia, można ustalić (przyjąć) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.
Mogą to być np. zasady określone w założeniach szczegółowych do rozdz. 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdz. 06 KNNR
nr 3. W takim przypadku treść punktu 7.2. należy odpowiednio zmienić.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy wykonywaniu tynków renowacyjnych robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda stwardniała
warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych, natomiast
odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo,
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do nakładania zaprawy tynkarskiej.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką
formę przewiduje).

8.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów
budowlanych,
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. i 5.7. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty tynkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności tynków renowacyjnych
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. niniejszej specyfikacji
technicznej i przedstawić tynki ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają
trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonane tynki, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
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-

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynków i ich skuteczności po użytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynków, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w
wykonanych robotach tynkarskich.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne".
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez zamawiającego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

obsługę sprzętu,

ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót
niezależnie od wysokości prowadzenia prac,

zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,

przygotowanie materiałów,

ocenę i przygotowanie podłoży,

demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,

wykonanie prac tynkarskich,

naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),

likwidację stanowiska roboczego,
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10.

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami
specyfikacji,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i wytyczne
PN-EN 998-1 :2004
Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1 :2004/AC:2006
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-3:2000/A1 :2005
PN-EN 1015-6:2000
PN-EN 1015-6:2000/A1 :2007(U)
PN-EN 1015-7:2000
PN-EN 1015-9:2001
PN-EN 1015-9:2001/A1 :2007(U)
PN-EN 1015-10:2001
PN-EN 1015-11 :2001
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)
PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 1015-18:2003

PN-EN 1015-19:2000

PN-EN 1745:2004
PN-EN 1745:2004/Apl:2006
PN-EN 13501-1 :2004

PN-EN 13501-1 :2007(U)
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1 :2002
PN-EN 197-1 :2002/A1 :2005
PN-EN 459-1 :2003

Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1 :
Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1 :
Zaprawa tynkarska.
Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości
objętościowej świeżej zaprawy.
jw.
Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza
w świeżej zaprawie.
Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu
zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
jw.
Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości
wysuszonej stwardniałej zaprawy.
Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
jw.
Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do
tynkowania.
Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem
kapilarnym stwardniałej zaprawy.
Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i
do tynkowania.
Mury i wyroby murowe - Metody określania obliczeniowych
wartości cieplnych.
Mury i wyroby murowe - Metody określania obliczeniowych
wartości cieplnych.
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków - Cześć 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na
ogień.
jw.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Kruszywa do zaprawy.
jw.
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
jw.
Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodności.
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DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit von Bau- und Darnrnstotte.
DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.
DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. AusfUhrung.
DIN 18555-7:1987-11 PrOfung von M6rteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischm6rtel; Bestimmung
des WasserrOckhalteverm6gens nach dem Filterplattenverfahren.
WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.
WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.
WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.
Richtlinie fUr die fachgerechte Planung und AusfUhrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der
AuBenanlagen. 1.2002.

10.2. Ustawy
-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z póżn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z późno zmianami).

10.3. Rozporządzenia
-

-

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z2005 r. Nr 75,
poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póżniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z póżn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195,
poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późno
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z póżn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z póżn.
zmianami).

10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez
Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571).
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10.5. lnne dokumenty i instrukcje







Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru." Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2005 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Maciej Rokiel - Poradnik .Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce". Dom
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych "Wykonanie tynków
renowacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych THERMOPAL - Schomburg Polska Sp. z 0.0.".
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
KOD CPV 45400000-1

RENOWACJA ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ
45421131-1 Instalowanie drzwi
45422000-1 Roboty ciesielskie
45422100-2 Stolarka drewniana
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45453100-8 Roboty renowacyjne

Spis treści:
Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości robót
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej jest konserwacja oraz wymiana stolarki drzwiowej (drzwi
zewnętrzne) i okiennej w ramach remontu elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz
częściową wymianą pokrycia dachu w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika
7F w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robót objętych SST
1.3.1. Wykaz okien przeznaczonych do zachowania i konserwacji:
B2 - parter (pom. 01/05) elewacja tylna płd.-wsch.
B3, B4, - parter (pom. 01/06) elewacja płd.-zach.
B5 - parter (pom.01/07) elewacja płd.-zach.
B6 - parter (schody na ganku) elewacja płd.-zach.
B7 - parter (pom. 01/08) elewacja frontowa płn.-zach.
B8 - parter (pom. 01/09) elewacja frontowa płn.-zach.
B9 - parter (pom. 01/02) elewacja frontowa płn.-zach.
B10 - parter (schody) elewacja frontowa płn.-zach.
C5 - I piętro (pom. 02/01) elewacja frontowa płn.-zach.
C6 - I piętro (schody) elewacja frontowa płn.-zach.

1.3.2. Wykaz okien przeznaczonych do wymiany:
A3 – piwnica (pom. 00/02) elewacja płd. zach.
B1 – parter (pom. 01/04) elewacja płd.- wsch.
C1 – I piętro (pom 02/03) elewacja tylna płd.- wsch.
C2, C3, C4 (pom. 02/02) elewacja płd.- zach.

1.3.3. Wykaz robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu renowację,
wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w skład tych robót wchodzą:

demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

demontaż parapetów wewnętrznych drewnianych

przeprowadzenie renowacji okien i drzwi zewnętrznych,

wykonanie nowych okien i drzwi na wzór istniejących - wszystkie okucia należy odnowić i przenieść,
pozostałe uszkodzone lub nie nadające się do ponownego użycia zastąpić zrekonstruowanymi na styl
oryginalny,

wykonanie kompletnych elementów ościeżnic, obróbek i wykończenia krawędzi, połączenia z
materiałami przyległymi oraz z wszystkimi elementami konstrukcji i mocowania, dostawą i montażem
akcesoriów,

montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Uwaga: Stolarkę okienną i drzwiową należy poddać konserwacji zgodnie z założeniami Programu
prac konserwatorskich.

1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji
„Ogólne wymagania techniczne”.
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2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
"Wymagania ogólne".
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów równoważnych innych producentów niż
sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych w zakresie ich parametrów i
właściwości, oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).

2.2.

Rekonstrukcja okien

1) Ze względu na dobry stan zachowania skrzydeł wewnętrznych w.w. okien, proponuje się wymianę okien
jako skrzynkowych z odtworzeniem ościeżnicy i kwater zewnętrznych zachowując istniejące kwatery
wewnętrzne.
2) Dla szyb rekonstruowanych wymiary w świetle szyb mierzone od zewnątrz muszą się pokrywać z
tolerancją między starą a nowa szybą do 1cm.
3) Kwatery zewnętrzne i skrzynki należy odtworzyć z zachowaniem kształtu profili.
Tolerancje wymiarów rekonstruowanych ramiaków:
 Ramiak pogrubiony od 54 – 56 mm.
 Ramiak poszerzony od 56 – 60 mm.
4) Ślemię wykonać na wzór ślemieni znajdujących się na oryginalnych oknach budynku przy ul. Kopernika 7C.
5) Zamontować uszczelki w ościeżnicy zarówno dla kwater zewnętrznych jak również wewnętrznych
6) Kwatery zewnętrzne oszklić ciepłą szybą (3,3+6+3,3) przy pomocy trójkątnej listewki 10mm x 10mm.
2
Współczynnik przenikania ciepła U= 1,0 W/m K. Współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyby RW=40
dB.
7) Przełożyć:

zawiasy jako wbijane

odbojniki

przytrzymywacze

klamki i inne oryginalne części ślusarki okiennej
8) Okapnik przełożyć lub zrekonstruować zgodnie z istniejącym.
9) W razie wykonania nowoczesnego mechanizmu należy przenieść klamkę na środek listwy przymykowej za
pomocą przekładni przeniesienia napędu.

2.3.

Stolarka drzwiowa przeznaczona do konserwacji

W ramach przedsięwzięcia należy poddać konserwacji główne drzwi wejściowe DZ3 znajdujące się na elewacji
frontowej płn. zach..
Należy zdemontować klamki, zamki, okucia, zawiasy i inne części ślusarki drzwiowej, następnie przeprowadzić
konserwację stolarki drzwiowej i wykonać wszystkie niezbędne reperacje zgodnie z Programem prac
konserwatorskich.
Aktualnie klamki w skrzydłach wewnętrznych i zewnętrznych drzwi wejściowych są nieoryginalne, a obiekt nie
posiada innych drzwi z oryginalnymi klamkami, na których można się wzorować. W związku z tym w trakcie
robót należy przedstawić wzór klamki i ostatecznie uzgodnić jej formę na komisji konserwatorskiej.
Po wykonaniu wszystkich napraw stolarki drzwiowej należy scalić uzupełnienia elementami oryginalnymi
wodorozcieńczalną bejcą a następnie wykonać scalenie kolorystyczne całości stolarki bejcą w uzgodnionym
kolorze z MWKZ na komisji konserwatorskiej. Końcowym etapem będzie malowanie wodorozcieńczalnym
lakierem akrylowym odpornym na działanie promieni UV.

2.4.

Stolarka drzwiowa przeznaczona do wymiany

Stolarkę drzwiową DZ2 wykonać drewnianą w oparciu o cechy stylowe głównych drzwi wejściowych.
Ostateczną formę uzgodnić i zatwierdzić na komisji konserwatorskiej z MWKZ.
Kolorystycznie drzwi dopasować do głównych drzwi wejściowych.
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Przed wykonaniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej należy szczegółowo zdjąć z natury wymiary
każdego otworu okiennego i drzwiowego.

2.5.

Parapety

Parapety zewnętrzne okien z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej
Parapety wewnętrzne drewniane gr. 2 cm szer. 30 cm

2.6.









Materiały pomocnicze
Pakuły z włókien naturalnych
Pakuły z włókien syntetycznych
Pianka poliuretanowa
Silikon uszczelniający
Taśmy uszczelniające
Tuleje rozporowe
Kotwy
Wkręty

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać wzorcowe okno i drzwi, a
następnie uzgodnić ostateczną formę , rozwiązania i kolor podczas komisji konserwatorskich z
MWKZ.

3.

SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymogi Specyfikacji Technicznej jakości robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych prac.
Sprzęt niezbędny do montażu stolarki:

młotki

wkrętaki

drabiny

wiertarki

4.

TRANSPORT

Dozwolonymi środkami transportu. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót rozbiórkowych. Montaż okien i drzwi w budynku
istniejącym, w otworach okiennych i drzwiowych istniejących

5.1.

Demontaż starej stolarki

Przed demontażem starej stolarki , należy zdemontować parapety zewnętrzne, również wewnętrzne. Stolarkę
należy zdemontować przez rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie
mocowań stolarki do ościeży.

5.2. Przygotowanie stolarki
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed
wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.3. Wymagania dotyczące montażu
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Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:

przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne oraz inne obciążenia występujące
podczas użytkowania,

luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna
pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji
budynku,

okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność cieplną,
przeciwwilgociową i akustyczną dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.,

parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody
z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku,

okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na wewnętrznych
powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1 st. ºC od temperatury
punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w środku ściany
jednowarstwowej bez ocieplenia

5.4. Sposób montażu stolarki budowlanej
Montaż stolarki polega na:

ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych
poduszek montażowych,

wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią, a ścianą był jednakowy ze wszystkich
stron,

trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach wkrętów (należy uważać aby w
czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się),

wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy,

zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów

uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie szczelina
powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być
wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy,

wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać wodę na
odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety powyżej 3 m
długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych),

wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeżu, na
podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju),

wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa –
który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można zastosować specjalne
listwy przyokienne),

regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały)

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”
Badanie wykonania prac przy odbiorze parapetów obejmuje:

sprawdzenie zgodności wymiarów,

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową robót jest:– 1m² wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8.

ODBIÓR ROBÓT
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Odbiór robót obejmuje:
1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
2. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac)
3. Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego)
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej dokonanej przez
Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,

renowacja i dostarczenie nowej gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

dopasowanie i wyregulowanie

obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne wymagania Techniczne”. Płatność za
wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i
jakości wykonania robót na podstawie wyników oceny

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10085:2001
PN-88/B-10085/ A2 –
PN-88/B-10085/A3 : 2001 –
PN-B-91000:1996 –
PN-75/B-94000
PN-B-10222:1998
PN-EN 1026:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
Okucia budowlane. Podział
Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja

57

Remont elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz częściową wymianą pokrycia dachu w
budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 7F.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
KOD CPV 45400000-1

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

Spis treści:
Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości robót
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji jest wykonanie powłok malarskich wewnątrz budynku w ramach
inwestycji pn. Remont elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz częściową wymianą
pokrycia dachu w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 7F.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
następujących prac:

wykonanie powłok malarskich wewnątrz budynku we wnękach okiennych po wykonaniu montażu
okien i drzwi ściennymi farbami dyspersyjno – krzemianowymi,

wykonanie pozostałych powłok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.)
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac wg przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w specyfikacji ‘Ogólne wymagania techniczne’.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
"Wymagania ogólne".
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów równoważnych innych producentów niż
sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych w zakresie ich parametrów i
właściwości, oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

2.2.

Rodzaje materiałów

Farba do wnętrz np. Aquatex, dyspersyjno – krzemianowa firmy Kabe, lub produkt równoważny w zakresie
właściwości i parametrów podanych poniżej.
Dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich
wewnątrz budynków. Wytwarzana na bazie innowacyjnej szwajcarskiej technologii, w połączeniu
krzemianowego i dyspersyjnego środka wiążącego. Charakteryzuje się tym, że nie zmienia właściwości
retencyjnych podłoża (ściany w sposób naturalny przyjmują i oddają wilgoć), dzięki czemu w pomieszczeniach
„mokrych” (takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, pomieszczenia w przyziemiu budynku) zmniejsza się zawartość
wilgoci w powietrzu. W takich pomieszczeniach jest szczególnie polecana do malowania sufitów i górnych
powierzchni ścian. Stosowana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak np.:
beton, tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i
pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych.
Bazowy środek wiążący: spoiwo kopolimerowe i potasowe szkło wodne;
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Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;
Gęstość: ok. 1,50 g/cm³;
Kolor: biały
Stopień połysku: głęboko matowy;
Rozcieńczalnik: woda;
Średnie zużycie: ok. 0,22 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤80%;
Względny opór dyfuzyjny przy gr. powłoki 140 μm: Sd= 0,02 m;
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej =0,058kg/m²• h0,5;
Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300:2002), farba klasy I (wg normy PN-C81914: 2002).
Opakowania:Jednorazoweopakowaniaplastikowezawierające2,5,5i10lproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz
zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy
oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Farba polikrzemianowa elewacyjna np. Novalit F firmy Farby Kabe, lub produkt równoważny w zakresie
właściwości podanych poniżej.
Zastosowanie:
Mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkła wodnego,
przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do
pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno
cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe),
oraz do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych powłokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych,
gdy wymagana jest mineralna powłoka malarska. Farba polikrzemianowa posiada znacznie obniżoną
alkaliczność (na poziomie wyrobów akrylowych), dzięki czemu znacznie zredukowano wpływ czynników
atmosferycznych na jakość tworzonej powłoki malarskiej. Chłonne podłoża mineralne, przed nanoszeniem
farby, wymagają zagruntowania preparatem NOVALIT GF.
Dane techniczne
Bazowy środek wiążący: specjalne modyfikowane potasowe szkło wodne;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty
barwne;
Gęstość: ok. 1,50 g/cm³;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS lub wg
dostarczonego wzoru (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Stopień połysku: matowy;
Rozcieńczalnik: woda;
Średnie zużycie: ok. 0,33 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤75%;
Względny opór dyfuzyjny dla powłoki o gr. 150 μm: Sd = 0,04 m (wymóg normowy Sd
≤2,0 m);
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w=0,05kg/m²• h
0,5
(wymóg normowyw≤0,5kg/m²• h
0,5).
Opakowanie:Jednorazoweopakowanieplastikowezawierające5i10lproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu
chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć
i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Sposób użycia: zgodnie z zaleceniami producenta
Farba krzemianowa (silikatowa) Calsilit F
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Zastosowanie
Wysokiej jakości farba nawierzchniowa na bazie potasowego szkła wodnego przeznaczona do wykonywania
powłok malarskich na zewnątrz budynków wyłącznie na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tradycyjne
tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne,
krzemianowe/silikatowe). Szczególnie polecana do pierwotnego malowania podłoży mineralnych oraz do
stosowania w miejscach zawilgoconych na obiektach współczesnych i zabytkowych. Tworzy całkowicie
mineralną, paroprzepuszczalną powłokę umożliwiającą swobodne odparowanie wilgoci z murów
a
jednocześnie, dzięki zastosowaniu substancji hydrofobizujących, skutecznie zabezpiecza elewację przed
opadami atmosferycznymi. Przed nanoszeniem farby podłoże wymaga zagruntowania preparatem CALSILIT GF.
Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu nie zaleca się jego stosowania na podłożach gipsowych (tj.
sztukaterie).
Dane techniczne
Bazowy środek wiążący: potasowe szkło wodne;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty
barwne;
Gęstość: ok. 1,53 g/cm³;
Kolory: biały i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS
(możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Stopień połysku: matowy;
Rozcieńczalnik: woda;
Średnie zużycie: ok. 0,33 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +8°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤75%;
Względny opór dyfuzyjny powłoki o gr. 150 μm: Sd = 0,02 m (wymóg normowy Sd ≤2,0 m);
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w=0,07kg/m²• h
0,5
(wymóg normowyw≤0,5kg/m²• h
0,5).
Opakowanie:Jednorazoweopakowanieplastikowezawierające5i10lproduktu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu
chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć
i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym pakowaniu.

3.

SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu
gwarantującego właściwą jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania prac. Sprzęt używany przez wykonawcę
winien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

4.

TRANSPORT

Dozwolonymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót.
Farby i ich opakowania powinny posiadać oznaczenia:

nazwę i adres producenta,

oznaczenie (nazwę handlową),

nr PN lub Aprobaty Technicznej,

nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

znak budowlany

kolor, kod koloru

5.

WYKONANIE ROBÓT
63

Remont elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz częściową wymianą pokrycia dachu w
budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 7F.

5.1 Wymagania ogólne
Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową oraz
postanowieniami SST.
W trakcie prowadzenia prac należy stosować odzież ochronną (buty, fartuchy, kombinezony, rękawice gumowe
oraz okulary ochronne)
Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich można przystąpić po zakończeniu robót
ogólnobudowlanych.
Roboty należy wykonywać po:

- zakończeniu robót tynkarskich

- osadzeniu ościeżnic drzwiowych

- zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji itp.) przed
montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz gniazdek elekt., oświetlenia, kratek
wentylacyjnych.
Podczas nanoszenia i schnięcia farby temperatura powietrza powinna być powyżej 5C i poniżej 25C.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych.
Wszystkie powłoki malarskie widoczne powinny być wykonane w jakości doborowej ze starannym
wykończeniem powłok malarskich (wygładzanie, tępowanie).
Przy wykonywaniu prac malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.
Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu należy zabezpieczyć i
osłonić przed zabrudzeniem farbami.
Farba Aquatex dyspersyjno – krzemianowa firmy Farby Kabe, lub produkt równoważny w zakresie jego
właściwości.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz
wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu
grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie odkazić preparatem ALGIZID. Przebarwienia, plamy
nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą MILAMAT. Wszelkie
luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba
usunąć. Pozostałości farb klejowych lub wapiennych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. W
sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą KOMBI FINISZ, a
następnie całą powierzchnię wygładzić masą szpachlową PROFINISZ. Przy małych nierównościach można od
razu zastosować szpachlówkę PROFINISZ. Podłoża chłonne przed nakładaniem mas i/lub zapraw szpachlowych
należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne można
malować po upływie 2 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po tygodniu, natomiast tzw. „suchą
zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.
Uwaga: Bezpośrednio przed nanoszeniem farby powierzchnie wykonane z materiałów wrażliwych na alkalia (jak
np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.
Masa szpachlowa PROFINISZ może być stosowana tylko w pomieszczeniach, w których wilgotność względna
powietrza nie przekracza 70%.
PRZYGOTOWANIE FARBY: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można
rozcieńczyć określoną ilością wody, dodając do pierwszego malowania 20÷30% objętościowych, a do drugiego
5÷15% (przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji).
Uwaga: Mieszanie farby AQUATEX z innymi farbami może spowodować obniżenie parametrów technicznych
produktu.
NANOSZENIE: Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk (w tym
także metodą „airless”). Zaleca się zastosowanie wałka malarskiego z runa owczego o dł.
włosia 18 mm. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy
WYSYCHANIE: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej
odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas
nanoszenia i wiązania farby powinna występować temperatura powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio po
wykonaniu prac, narzędzia należy umyć wodą.
Uwaga: Niska temperatura i duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień powłoki
malarskiej.
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WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni
stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, materiałem z tej samej partii
produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wiązania farby powinna wstępować temperatura powietrza powyżej +5o
C. Bezpośrednio po zakończeniu prac, narzędzia należy umyć wodą.
Uwaga: Niska temperatura i duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień powłoki
malarskiej.

5.2.

Wykonanie robót malarskich

Roboty malarskie można rozpocząć kiedy podłoża spełniają warunki podane w pkt. 5.1 i 5.2.
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

informacje o środku gruntującym i przypadkach, kiedy trzeba go zastosować

sposób przygotowania farby do malowania

sposób nakładania farby (w tym informacje o narzędziach)

krotność farby oraz jej zużycie na 1m²

czas między nakładaniem kolejnych warstw

zalecenia odnośnie mycia narzędzi

zalecenia w zakresie bhp

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

jakości materiałów malarskich wg podanych wcześniej kryteriów

wilgotności i jakości przygotowania podłoża

stopnia skarbonizowania tynków

jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury w czasie ich wykonania i
schnięcia
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy.
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach ( w temp > 5C)

Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach

Dla farb olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach.
Powłoki malarskie podczas kontroli powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam, spękań,
łuszczenia, odstawania od podłoża, bez śladów pędzla - wałka. Powinny posiadać zadaną odporność na
szorowanie i zmywanie.
Dla powłok wykonywanych farbami wodorozcieńczalnymi zakres badań i kontroli należy przyjmować zgodnie z
PN-69/B-10280.
Zakres kontroli powinien obejmować

sprawdzenie podłoża

sprawdzenie podkładów

sprawdzenie powłok

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest 1m² wykonanych powłok malarskich.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje:

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór ostateczny (całego zakresu prac)

Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego)
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Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej dokonanej przez
Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena wykonania robót
obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w pkt 1.3

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.
PN-C-91914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Oz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
KOD CPV 45400000-1

KŁADZENIE DACHÓW METALOWYCH
KOD CPV 45261213-0

Spis treści:
Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości robót
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem dachu – pokrycie z blachy tytanowo – cynkowej oraz obróbek
blacharskich w ramach inwestycji: Remont elewacji z konserwacją, wymianą okien i drzwi wejściowych oraz
częściową wymianą pokrycia dachu w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika
7F.

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

branie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku;

ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami38x50mm ;

oczyszczenie elementów drewnianych
więźby dachowej i deskowania wraz z impregnacją
grzybobójczą i ognioochronną ;

ułożenie maty strukturalnej;

pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową wraz z wymiana obróbek blacharskich z blachy tytanowocynkowej;

1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania
ogólne”.

1.5.

Dokumentację robót remontu dachu stanowią:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. /Dz. U. z 2004r. nr 202, poz.2072/.

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane z 07.07.1994r. /Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami/.

Protokół odbioru końcowego z załączonymi protokołem z pomiarów instalacji odgromowej i
protokołem kominiarskim.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów równoważnych innych producentów niż
sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych w zakresie ich parametrów i
właściwości, oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).
Ponadto materiały powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania,
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2.






Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania remontu dachu, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm
Preparat grzybobójczy i ognioochronny
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm

3.
3.1.

SPRZĘT I NARZĘDZIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „wymagania ogólne”

3.2.

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4.
4.1.
4.2.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” .

5.

WYKONANIE ROBÓT

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

samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton

samochody samowyładowcze

środek transportu
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.

Warunkiem przystąpienia do robót należy przeprowadzić pomiary na budowie w nawiązaniu do dokumentacji i
przedmiaru robót.
Sprawdzić jakość dostarczonych materiałów do wbudowania.
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym, kolejnością technologiczną, normami,
instrukcjami producentów oraz harmonogramem postępu robót.

5.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
– roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od 5°C,
– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowowapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw
zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie
miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.
Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny być łączone w nawiązaniu do stanu istniejącego w złączach
prostopadłych do okapu.
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm.
Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia.

5.2. Pokrycia z blachy tytan -cynk
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane
zgodnie z normą PN-EN 501 :1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być
odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone
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w projekcie normy EN 988.
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na
ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm.
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:
a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie,
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.

5.3.

Obróbki blacharskie

5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.2. Obróbki blacharskie z blacharskie z blachy tytanowo -cynkowej mogą być wykonywane o każdej
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 5°C.
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.4.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś
do rynien i rur spustowych wymaganiom w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
Rynny z blachy powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej tytanowo – cynkowej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości
40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenia w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
d)rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha.

6.
6.1.
6.2.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.3.

Badanie w czasie odbioru robót

Kontrola wykonania w/w. robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami, kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikających,

w odniesieniu do całego zakresu remontu dachu /kontrola końcowa/ - po zakończeniu prac,
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Badanie w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonania robót a w szczególności:

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

prawidłowości przygotowania podłoży,

prawidłowości odtwarzania poszczególnych elementów,

jakości /wyglądu/ powierzchni,

7.
7.1.
7.2.


OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zasady obmiarowania robót jest:
dla robót ujętych w CPV: - m2, m3, mb, kpl ,

8.
8.1

ODBIÓR ROBÓT

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

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

Jeżeli stwierdzi się nieprawidłowości i badanie da wynik negatywny roboty nie będą odebrane. W takim
wypadku Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy, bądź wykonania od nowa.

8.3.

Odbiór końcowy zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub
w przypadku ich braku jak podano w Art.30 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 19 stycznia 2004r z
późniejszymi zmianami.. Wykonawca musi przed odbiorem wykonanych robót zgodnie z umową przedłożyć
aktualne atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów w stosunku, do których są takie wymogi.

8.4.

Spisanie końcowego protokołu odbioru robót przez powołaną Komisją odbiorową.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.

PRZYPISY ZWIĄZANE

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT , protokołu odbioru robót,
odebranych przez Inspektora Nadzoru oraz przez powołaną Komisję odbiorową .
9.2. Płatność dokonana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie /każdy dokument w trzech
egzemplarzach/.

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłożu
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
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PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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