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A – WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBÓT
ST 00 - Ogólna specyfikacja techniczna
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A. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBÓT – ST 00
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji i technicznej.
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:
„Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie – wykonanie elewacji”
Dokumentację projektową wykonał mgr inż. Tomasz Kozłowski
Budoteka biuro inżynierskie ul. Wolności 93, 59-830 Olszyna
Zakres robót remontowych - budowlanych planowanych do wykonania:
-

remont elewacji budynku OSP w Czerwonej Wodzie,
wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
wykonanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej,
wykonanie murku oporowego przy wjeździe do garażu.

Prace wykonać stosując zestaw wyrobów spełniający wymagania określone w normach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji i robót
budowlanych wy-mienionych w pkt 1.1.
1.3. Określenie podstawowe (definicje).
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są, zgodne z
obowiązującymi Polskimi Nor-mami.
Definicje o objaśnieniach pojęć stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):
Dokumentacja budowy - obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz
z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub, wyjątkowo, oddzielną decyzją) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych
i końcowych.
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, oraz geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja projektowa - stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych.
Gwarancja jakości — dobrowolne zobowiązanie się na piśmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy)
do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawni się ona
w czasie określonym w gwarancji.
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Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, wynosi on jeden rok, licząc od dnia, w którym
rzecz została wydana kupującemu.
W przypadku gwarancji jakości wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy się od dnia
podpisania protokołu jego odbioru końcowego (wg K.C.)
Nadzór autorski - sprawowanie przez projektanta odpłatnie, na żądanie inwestora lub organu
wydającego pozwolenia na budowę, nadzoru nad realizacją opracowanego przez niego projektu
budowlanego w zakresie:
 Stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji budowy zgodnie
z projektem budowlanym,
 Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma
prawo wstępu na teren budowy i dokonania zapisów w dzienniku budowy dotyczących tej realizacji,
łącznie ze stwierdzeniem konieczności wstrzymania dalszych robót dla uniknięcia zagrożenia
bezpieczeństwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowę.
Nadzór inwestorski — nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej
uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych.
Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej
kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
obiektu budowlanego. Inwestor powierza również Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadania
sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych.
Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie na obiektach budowlanych wyszczególnionych
w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony
z własnej inicjatywy Inwestora.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych.
Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu
budowlanego, który jest traktowany, jako odbiór „końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem
końcowym" polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale niebędącą
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu
stwierdzonych wad i usterek, z podziałem na:
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 Wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru,
 Zakwalifikowane, jako niedające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości danych
robót,
 Wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno - budowlanej
zatwierdzająca projekt budowlany i pozwalająca na realizację robót budowlanych objętych tych
projektem oraz określająca w razie potrzeby:
 Szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych czas
użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych i termin rozbiórki obiektów nieprzewidzianych do
dalszego użytkowania.
 Wymagania dotyczące ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
 Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony
przepisami ustawy - prawo budowlane.
Proces budowlany (budowy) - czynności i działania objęte przepisami prawa budowlanego, mające na
celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do ubytkowania.
Do procesu budowlanego należy:
1. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę
2. Wykonanie prac przygotowawczych na budowie
3. Wykonanie budowy
4. Dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych
5. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu
6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające zbiory
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania
dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru.
Usterki - drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę
w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo najpóźniej - przed podpisaniem protokołu odbioru.
Wady – ujawnione, podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rękojmi,
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które
zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający
bezpośrednio z ich przeznaczenia.
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Realizacja inwestycji rozpoczyna sic od daty przekazania Wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie
z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca powinien odpowiednio
i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.

przygotować

Roboty budowlano — montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz
zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych kalkulowane
są w wycenie robót podstawowych.
Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów i sprzętu użyte w przedmiarze robót i specyfikacji
technicznej należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych
i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.
Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, materiałów,
sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”.
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robót, do
których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają:
1. zasady sporządzania przedmiaru (założenia szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR,
KNNR)
2. wykaz czynności które należy wykonać dla poszczególnych rodzajów robót (założenia szczegółowe
zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR i opis czynności przy poszczególnych tabelach)
3. zasady dokonywania obmiaru robót wykonanych
2. MATERIAŁY
Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonaniu robót objętych niniejszą
specyfikacją określa Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.
Materiały stosowane do wykonania robót remontowych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
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- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską , albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną ,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany" ,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagań
technicznych dla materiałów, elementów i urządzeń albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje
się ich zmiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich
uzgodnień z Projektantem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz dokonać odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania,
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie
z wymaganiami określonymi „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano — montażowych"
oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producenta lub dostawców.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. SPRZĘT
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla
obiektów lub ich części montowanych z gotowych elementów. W/w projekty i instrukcje montażu
wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje możliwości techniczne i organizacyjne.
Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualnie
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne
właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem budowlanym wynikającym
z technologii prowadzenie robót, rusztowaniem warszawskim i elewacyjnym (np. ramowym),
samochodem ciężarowym samowyładowczym.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące środków transportu:
- Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie środkami i urządzeniami transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów, urządzeń oraz sprzętu.
- W czasie transportu materiały i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych.
- Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie roboty budowlano - montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:
- Umową,
- Projektem organizacji robót
- Harmonogramem
- Projektem wykonawczym
- Specyfikacją techniczną
- Poleceniami Inwestora Zastępczego
- Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących
- Warunkami Technicznymi Wykonania robót
- Obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia robót budowlano montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i powinno
zawierać:
• Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń
a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie:
- dokumentów załączonych do dostawy
- oględzin zewnętrznych
b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw, zgodności.
Zasady komisyjnej kontroli wykonania robót:
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych", Polskimi Normami
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje sic komisyjnie. Wyniki czynności
kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje sic w odpowiednich protokołach tub
w dzienniku budowy.
Do protokołów załącza sic odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań,
wyniki pomiarów, certyfikaty bezpieczeństwa i inne.
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego a następnie dołącza się je do protokołu odbioru
końcowego budowy.
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6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola zgodności wykonania robót z:
- Dokumentacją Projektową
- Specyfikacją Techniczną
- Polskimi lub branżowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montażu
- Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów
- Poleceniami Inwestora
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór częściowy.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Dziennik Budowy
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowość montażu.
7.2. Odbiór techniczny końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń - instrukcje obsługi
- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę
geodezyjną
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,
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- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
-prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania urządzeń, protokoły badań.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:
Zrealizowanie prac, na realizację których została zawarta Umowa o Roboty Budowlane.
Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych), których konieczność wykonania wynikła w trakcie
realizacji zadania.
PŁATNOŚCI PODLEGA KWOTA RYCZAŁTOWA OBEJMUJĄCA:
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna zostać
wliczona w koszt robót podstawowych.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:
 Umowa o wykonanie robót budowlanych
 Dokumentacja projektowa
 Przedmiar robót
 Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy
 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowanych materiałów
 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych i instalacyjnych.
 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów
 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej.
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B – WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT
Wykaz załączonych szczegółowych specyfikacji technicznych:

SST
SST
SST
SST
SST

01
02
03
04
05

Rusztowania
Roboty rozbiórkowe
Tynkowanie
Malowanie
Roboty ziemne

CPV
CPV
CPV
CPV
CPV

45.26.21.00-2
45.11.00.00-8
45.32.40.00-4
45.44.21.00-8
45.11.12.00-0

12
20
24
29
38
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01
RUSZTOWANIE
CVP 45.26.21.00-2
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych wykonania i odbioru robót montażowych
i demontażowych rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:
Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie – wykonanie elewacji; ul. 3 Maja 4 w Czerwonej Wodzie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Zakres robót obejmuje:
Montaż rusztowań ramowych na elewacjach budynku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwa. Terminy ogólne” PN-ISO 76-7-2 „ Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”
2. Materiały
Rodzaje materiałów
Rusztowania ramowe metalowe
1) Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne
z dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
2) Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach
mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czame lub malowane o grubości ścianki co
najmniej 3,5 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem należy poddać je
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przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90o do
kierunku spłaszczenia.
3) Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta.
Wariantowe stosowanie materiałów
Podany ,,materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą ,,Prawo
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny ,równoważny"
wyrób.
Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby 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 właściwie oznakowane i opakowane,
3) spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
4) producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy utyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Transport
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejścia powinna być nie mniejsza niż 3 m.
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za
pomocą odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni
odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.
5.1. Montaż rusztowań. Warunki przystąpienia do robót
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowań
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 Przy wykonywaniu robot na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowań.
 Przy wznoszeniu tub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją.
Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:
 Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczanej wielkości obciążenia
pomostów.
 Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych
oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do
przeniesienia działających obciążeń
 Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk
pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmie mego wysiłku.
 Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.
 Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową
 Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m,
a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m
 Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której
znajduje się rusztowanie.
 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być
większa niż 20 m
 Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść
powinny mieć daszki ochronne.
 Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub
podpór dla pomostów rusztowań.
Rusztowania typowe:
 Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
 Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien
być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.
Rusztowania nietypowe:
 Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.
 Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać
w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której
składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.
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Rusztowania przesuwne składane:
 Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
 Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają rusztowania przesuwne powinny być kotwione do
ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.
Rusztowanie na kozłach:
 Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.
 Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach
Rusztowania wiszące:
 Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z dokumentacja,
techniczno-ruchową producenta.
 Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do najniższego
położenia.
 Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym położeniu
niż najniższe.
 W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze
pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.
 Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz
łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania.
Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań:
 W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek prace na rusztowaniu wiszącym
należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami
wahadłowymi.
 Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie
zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.
 Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego
stabilność, mieć zapewnione stale odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.
 Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości
 przekraczającej 10 m/sek oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.
 Ponadto zabronione jest ustawianie I rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono
oświetlenia dającego dobrą widoczność.
5.2 Montaż rusztowań
 Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montażu rusztować z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania.
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 Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być
ułożony pomost zabezpieczający.
 W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie
elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju
rusztowania.
Wymagania dla podłoża i posadowienia rusztowań:
 Nachylenie terenu nie może być większe niż 1%.
 Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 3,0 m, a szerokość pomostu
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż
2,2 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w
przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji
rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa.
 Kotwienie i stężenia wykonuje się zgodnie z PN i instrukcją producenta.
 Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:
15 mm

przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,

25 mm

przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m.

 Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
 Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być
większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż osi
poprzecznej rusztowania ±20 mm.
 Drabinki rusztowania powinny sięgać do górnego pomostu roboczego, a ich pochylenie w stosunku
do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°.
 Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transportowych
oraz urządzeń piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów.
 W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone w
urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi, jak i w osi
stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem.
 Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta.
5.3 Demontaż rusztowania
 Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową,
zaakceptowaną przez kierownika budowy.
 Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów
i narzędzi z pomostów roboczych.
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 Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac na pomoście
najwyżej położonym.
 Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości.
 Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób.
5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawnioną osobę potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
 Wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
 Dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania
Rusztowania powinny:
 Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
 Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną, do przeniesienia obciążeń;
 Zapewniać bezpieczną komunikacje I swobodny dostęp do stanowisk pracy;
 Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
 Posiadać balustradę;
 Posiadać piony komunikacyjne;
 Posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
 Posiadać zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania me
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku odsunięcia
rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości 110
cm deską krawężnikową wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości od strony tej ściany.
W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1
m. Rusztowane z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje
piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków
bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowanie bezpośrednio przy drogach ulicach oraz w miejscach
przejazdów i przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny by każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy tub
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uprawnioną osobę, po silnym wietrze opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników,
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i przerwach roboczych dłuższych niż 10
dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Zabronione jest
 obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność I gromadzenie się
pracowników na po-mostach,
 wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,
 zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,
 pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,
 pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy.
 jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,
 przebywanie na pomoście rusztowania jednoczenie więcej osób niż przewiduje instrukcja technicznoruchowa,
 wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów
i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp., przez osoby znajdujące
się na pomoście.
6. Kontrola jakości
Badania rusztowań ramowych
a) Badania powinny obejmować:
 badania części składowych rusztowań
 badania wszystkich zmontowanych rusztowań
b) Badanie zmontowanych rusztowań powinno być przeprowadzane na podstawie:
 kompletu dokumentacji,
 niezbędnych przyrządów pomiarowych.
 wyników badań gruntu, oporności i innych.
c) Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczący rusztowań
ramowych z rur stalowych.
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być
sprawdzane codziennie.
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7. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

uwzględnieniem zmian

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego STT-01-1.3
Odbiór rusztowań według dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.
Praca na rusztowaniu jest możliwa po jego odbiorze.
9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7
Ceny jednostkowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem ofertowym
10. Przepisy związane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),
10.1. Normy
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania
i badania oraz eksploatacja
10.2. lnne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CVP 45.11.00.00-8
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych wykonania i odbioru robót rozbiórkowych,
które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:
Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie – wykonanie elewacji; ul. 3 Maja 4 w Czerwonej Wodzie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
W ramach robót rozbiórkowych elewacji należy:
- Odkryć pas przyległego do budynku terenu o szerokości 60 cm na głębokość 100 cm poniżej
poziomu terenu
- Usunąć z elewacji wszystkie haki, uchwyty, anteny i kable,
- Usunąć z elewacji tylnej wszystkie kominki i elementy wentylacyjne
- Skuć wszystkie tynki spuchnięte, skorodowane, odspojone (100%) wraz ze wszystkimi ościeżami,
- Skuć płytki na cokole elewacji,
- Usunąć i wywieźć odpady poremontowe
Uwaga – Jeżeli z oględzin na rusztowaniu okaże się, że skorodowanych jest powyżej 50% tynku,
wówczas należy usunąć tynk w całości.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 ”Wymagania ogólne”
oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwa. Terminy ogólne” PN-ISO 76-7-2 „ Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.
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1.5. Wymagania dotyczące robót
1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacja Tech-niczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST-00.00”Wymagania ogólne”
1.5.2. Wymagania szczegółowe.
Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych stanowią własność Wykonawcy. Elementy
pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu
przez Wykonawcę pojemnikach na odpady, a następnie sukcesywnie wywozić na najbliższe wysypisko
śmieci.
Materiały nieżelazne, niepodlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu
utylizacji.
2. Materiały
Nie dotyczy
3. Sprzęt i transport
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju
wykonywanych prac rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe na wysokościach należy prowadzić z drabin i rusztowań stałych posiadających
aktualne atesty, spełniających wymagania przepisów bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi
montażowymi producenta.
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju
i ciężaru przewożonych materiałów.
4.Wykonanie robót
4.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podani w ST-00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych i wyposażenia
wymienionych w pkt.1.3. wynikających z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji
kosztorysowej.
Przed przystąpieniem do robót wykonać należy wszystkie niezbędne zabezpieczenia jak stemplowania,
rusztowania, oznakowanie, zapory, ogrodzenia, oświetlenie, itp. Należy przeszkolić pracowników
i wyposażyć ich w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.
Znajdujące się w budynku jak i wokół niego urządzenia powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Należy usunąć osoby postronne z terenu rozbiórek. Należy zabezpieczyć przed
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uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie podlegające rozbiórce
a pozostające w strefie wykonywanych prac.
Usuwanie tynków - Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie
mniejszej niż 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie
zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je
wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy
zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie
przy pomocy np. palnika gazowego.
Należy obserwować prace rozbiórkowe i zwracać uwagę na powstałe i istniejące rysy i szczeliny tub
nadmierne odkształcenia konstrukcji. Wszelkie niepożądane efekty należy szczegółowo rozpatrzyć,
a także zgłosić Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi.
Podczas prowadzenia robót na elewacjach strefy niebezpieczne, w których istnieje możliwość spadania
różnych przedmiotów lub materiałów, należy ogrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne
powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku
źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsce niebezpieczne należy
oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu.
Gruz i odpady będące własnością Wykonawcy winny zostać usunięte z terenu robót w terminie
i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót.
5. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności
wykonanych robót, wywozu gruzu i odpadów z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu
wykonanych robót z dokumentacją, ST i ustaleniami z Zamawiającym oraz sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu.
6. Jednostka obmiaru
Skucie tynków - m2
dla okien i drzwi - szt.
rozbiórka elementów betonowych - m3
rozbiórka murów - m3
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-00-1.3
8. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez Wykonawcę
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.
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Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami
w umowie.
9.Przepisy związane
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
-Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),
-Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03
TYNKOWANIE
CVP 45.32.40.00-4
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:
Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie – wykonanie elewacji; ul. 3 Maja 4 w Czerwonej Wodzie
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania robót
renowacyjnych wystroju architektonicznego sztukatorskiego i obejmują:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych obiektu wg poniższego:
 tynki cementowo - wapienne jednowarstwowe na ścianach elewacji
 tynki cienkowarstwowe scalające struktutę na całej powierzchni ścian elewacji
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami
BHP. Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża,
rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3.
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków
renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania
ogólne" pkt 2.
 WODA (PN-EN 1008:2004).
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
 KRUSZYWA
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczególności:
1. nie zawierać domieszek organicznych,
2. mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
3. do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
średnioziarnisty odmiany 2,
4. do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5mm.
 CEMENT
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład,
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
 WAPNO
Wapno powinno spełniać wymagania z normy: PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodności”
 TYNKI CIENKOWARSTWOWE
Materiały do tynków wybranego systemu tynków renowacyjnych np. Optolith.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty można wykonywać przy użyciu
gwarantującego poprawne wykonanie robót.

dowolnego

sprzętu

wybranego

przez

Wykonawcę

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Materiał tynkarski należy transportować w szczelnych opakowaniach fabrycznych / worki foliowe lub
papierowe z wentylem/ zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie.
Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi. Załadunek, transport
i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu
drogowym.
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5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podani w ST-00 „Wymagania ogólne”
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się
w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu
robót budowlanych.
5.2 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robót objętych ST:
5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Po skuciu starych tynków, robotach naprawczych ścian przygotować podłoże:
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Pozostałe rysy, raki i ubytki
podłoża należy na-prawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy usunąć, zmywając
odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, mur odgrzybić.

odpowiednimi

preparatami

Z podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. W miejscach, w których zachodzi
możliwość po-wstania pęknięć należy założyć siatkę.
Powierzchnie pod tynki należy wyrównać i uzupełnić tynkiem podkładowym lub obrzutką. Podłoże
przed nałożeniem powinno być czyste i wilgotne. Nie zacierać warstwy tynku wyrównującego,
pozostawić ją szorstką.
5.2.2. WYKONANIE TYNKÓW
Tynki cementowo - wapienne
Dopuszcza się stosowanie metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych.
Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica
powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.
W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty, aby możliwe było ponowne użycie
zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem
równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą,
dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją
ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do
skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub
owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzorników
prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach).

26

Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie – wykonanie elewacji
ul. 3 Maja 4, 59-942 Czerwona Woda
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady podano w ST 00 Wymagania Ogólne.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, specyfikacją i poleceniami Zamawiającego.
Kontrola jakości podlega na:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych
i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby
podłoże było odsłonięte, lecz nie naruszone.
7. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogólne zasady podano w ST 00 Wymagania Ogólne.
Jednostka obmiaru jest:
(m2) wykonanej powierzchni
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3
Odbiór robót obejmuje:
- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją
- sprawdzenie jakości wykonanych robót
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN- 76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
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PN – B – 30042 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04
ROBOTY MALARSKIE
CVP 45.44.21.00-8
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:
Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie – wykonanie elewacji; ul. 3 Maja 4 w Czerwonej Wodzie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót określonych w pkt.1.1. związanych z wykonaniem robót wykończeniowych:
W zakres rzeczowy wchodzi:
- malowanie elewacji farbami zolo-krzemianowymi
- malowanie elementów drewnianych materiałami impregnacyjno - barwiącymi
- malowanie szafek instalacyjnych farbami olejnymi
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:
- zagruntowanie powierzchni malowanych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST 00 „Wymagania ogólne”
1.4.2. Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem.
1.4.3. Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą
do malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz
z wypełniaczami) w spoiwie.
1.4.4. Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia
(np. muru, tynku, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka
malarska.
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1.4.5. Odtłuszczanie - usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z powierzchni przed
malowaniem, za pomocą rozpuszczalników organicznych lub wodnych środków czyszczących
1.4.6. Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni
1.4.7. Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malowaniem
w celu wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia równomiernej powierzchni
1.4.8. Kit szpachlowy - gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.
1.4.9. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom
lub emaliom.
1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
1.4.12 Farba olejna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy na spoiwach żywicznych, rozcieńczana
rozpuszczalnikami organicznymi.
1.4.13. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną
itp.).
1.4.14. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powłokę
1.4.15. Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
1.4.16. Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która może być
zastosowana w połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, mimo że nie jest
rozpuszczalnikiem.
1.4.17. Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych
warunkach schnięcia, w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu rozpuszczeniu
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”,
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych
technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu
i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi.
O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od
zatwierdzonego producenta.
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Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej
chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta.
Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji
prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa. Inspektor nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany
o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie
malowania. Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem należy odtłuścić.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „ Wymagania ogólne”
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Specyfikacja Powłok Malarskich zawiera opisy elementów przeznaczonych do malowania, opisy
przygotowania po-wierzchni, rodzaju powłoki, wymaganej liczby malowań oraz wymaganej grubości
powłoki po wyschnięciu, tam gdzie zostały określone w niniejszej specyfikacji oraz według zaleceń
producenta.
Wykonanie powłok opisane jest poniżej. Wykonawca może zaproponować alternatywne wykonanie,
które wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora.
2.2. Farby i lakiery
Do malowania powierzchni wnętrz obiektu można stosować:
a) farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
b) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadające wymaganiom normy PN-C81901:2002
c) emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadające wymaganiom normy PN-C81607:1998
d) farby silikatowe na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej – które
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
e) farby reaktywne na spoiwach innych niż olejne i ftalowe, zgodne z PN-B-10102
W niniejszym projekcie stosuje się:
na elewacji – np. Optomal Silisan Plus w kolorze „stara biel”.
2.3. Środki gruntujące, rozpuszczalniki
Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych
farb i lakierów.
2.3.1. Środki gruntujące
na elewacji – farba zasadnicza rozcieńczona dodatkiem 20% czystej wody, np. Optomal Silisan Plus w
kolorze „stara biel”.
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3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki, pędzle
oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do
ściernego usuwania starych powłok. Pomosty robocze i drabiny.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 „Wymagania
ogólne”.
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można
wykorzystywać samochody pokryte plan-dekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować,
składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport”
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zabezpieczyć folią stolarkę drzwiowa i okienną oraz
pozostawione elementy wyposażenia w poszczególnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do
malowania powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz,
sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujących się ziaren piasku i łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej. Plamy i zacieki nie
dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny być dokładnie
odizolowane. Powierzchnie metalowe należy oczyścić ze starych powłok malarskich i lakierniczych.
Następnie (w zależności od rodzaju podłoża) usunąć wszystkie zbędne gwoździe, haki itp. elementy,
wy-równać i wygładzić powierzchnie, naprawić uszkodzenia, zagruntować i wykonać szpachlowanie
oraz szlifowanie po-wierzchni. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian można wykonywać po: całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej
(gniazdka, wyłączniki itp.), - całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie
można wykonywać po: - wykonaniu wszystkich innych robót, Wykonawcy wolno używać tylko
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zalecanych przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Do mieszania
należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Tynki cienkowarstwowe i zwykłe szpachlowane
Nowe niemalowane tynki zewnętrzne i stare tynki wewnętrzne powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2. Podłoża stolarki metalowej
Powinny być odkurzone i oczyszczone ze starej farby. Uszkodzone powierzchnie powinny być
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. Cała powierzchnia powinna
być odtłuszczona i zagruntowana.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- w temperaturze nie niższej niż +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0oC,
- w temperaturze nie wyższej niż 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie
przewyższyła 20oo C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza
nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem
pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
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- sposób przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania,
- sposób nakładania powłoki, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
- krotność nakładania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zużycie na 1 m2
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1 Powłoki na tynkach wykonane z farb emulsyjnych
Powinny być:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
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5.5.2. Powłoki na tynkach wykonane z farb olejnych
Powinny być:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
5.5.3. Powłoki elewacyjne wykonane z farb silikonowych
Powinny być:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
6. Kontrola jakości materiałów i robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”
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6.2. Kontrola jakości
Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów
- ocenę przygotowania podłoża
- ocenę zagruntowania podłoża
- ilość wykonanych warstw, powłok
- grubości warstw powłok malarskich
- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki
- zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora
- brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich
6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Jednostka obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest 1 m2
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”
8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
- odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną,
projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,
- roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania
- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich,
- odbiorowi końcowemu
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót malarskich skalkulowana przez Wykonawcę
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.
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10.Przepisy związane
Normy:
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe wewnętrzne ściany
i sufity. Klasyfikacja.
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego
wyschnięcia.
PN-EN ISO 1518:2000 farby i lakiery. Próba zarysowania.
PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych.
Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.
PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Porównanie barwy farb.
PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro
i podatność na czyszczenie.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków.
PN-82/6113-75 Farby krzemianowe nawierzchniowe na tynki.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05
ROBOTY ZIEMNE
CVP
1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych wykonania i odbioru robót montażowych
i demontażowych rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:
Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie – wykonanie elewacji; ul. 3 Maja 4 w Czerwonej Wodzie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Zakres robót obejmuje:
- Wykopy wykonywane ręcznie na odkład przy istniejących ścianach fundamentowych,
- Zasypanie wykopów.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST-00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Nie dotyczy
3. SPRZĘT
3.1 Do wykonania w/w robót wykorzystany jest sprzęt do ręcznych robót ziemnych.
3.2 Sprzęt pomiarowy:
- niwelator
- dalmierz
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- tyczki
- łaty
- taśmy stalowe
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
5.2. Prace pomiarowe
Prace pomiarowe powinny być wykonane z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii ( Instrukcja techniczna 0-1, G-1, G-2, G-3, G-4 )
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja
projektową oraz ze Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanego wykopu z obowiązującymi normami i przepisami według protokołów badań rzędnych dna
wykopu :
• Badanie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego dna wykopu,
• sprawdzenie szerokości rozkopu,
• sprawdzenie stabilności skarp wykopów.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarow jest:
- Wykopy wykonywane ręcznie na odkład m3,
- Zasypanie wykopów m3.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją nr ST-00 Wymagania Ogólne.
Roboty odbierze Inspektor Nadzoru po zakończeniu wszelkich robót.
Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszelkie pomiary
i badania dały wynik pozytywny. Dopuszczalne odchylenia powierzchni nie mogą być większe niż 5 cm.
Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczać z dokładnością do 1 cm.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
• roboty przygotowawcze i pomiarowe
• przygotowanie stanowiska pracy
• wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji
• prace porządkowe
10. PRZEPISY ZWIZANE
1. Instrukcja techniczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 0-1, G-1, G-2, G-3, G-4.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Arkady 1990 r
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
5. PN-77/8931 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
6. PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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