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powierzchni) fragment podłoża), 

6.3.Badanie po wykonaniu robót 
Gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 

powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium.  

7.Obmiar robót 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 

Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. 
Jednostką obmiarową jest: 

 1m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy AQUAFIN-2K z dokładnością od 
0,1m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się elementy o powierzchni większej od 0,25m2. 

8.Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 

wymienione w pkt.6 zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. Różne odcienie szarości 
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają 
na szczelność wykonanej izolacji.  

Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
budowy. 

9.Podstawy płatności  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, według 
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

10.Przepisy związane 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
ZUAT-

15/IV.13/2002 
Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych.  

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru) 

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-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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4.3.Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5.Wykonanie robót 

5.1.AQUAFIN-2K 
5.1.1. Przygotowanie podłoża: 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 

zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub 
hydro piaskowanie. 

Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementowo wapienną na bazie wapna trasowego. 
5.1.2  Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K 
AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika UNIFLEX-B 

w wiaderku.  
Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia i mieszając stopniowo dodawać 

składnik proszkowy. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednolitej masy. W zależności od 
panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża można w celu osiągnięcia 
odpowiedniej konsystencji dodać czystej wody w ilości nie więcej niż 5% tj. 1,67 dm3. Mieszanie 
prowadzić mieszadłem wolnoobrotowym.  

5.1.3. Nakładanie zaprawy AQUAFIN-2K 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego 

pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej warstwy 
zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy 
poprzedniej. Maksymalnie zużycie preparatu AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym nie może 
być większe niż 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni 
słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt AQUAFIN-2K z 
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.  

Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów 
powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki 
organiczne. 

6.Kontrola jakości robót 
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego 

schematu, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w 
Dzienniku Budowy.  

6.1.Badania przed przystąpieniem do robót. 
Materiały: 

 Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 

 Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatem AQUAFIN-2K pod 
kątem zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków), 

6.2.Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

 prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,  
 prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 
 prawidłowość wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie 

układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy uszczelniającej. 
To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej 
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woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa 
Przyczepność do podłoża z 

betonu  ≥ 1,3 MPa 

Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze (+60ºC) 
określona zmianą przyczepności do 
betonu 

≥ 0,7 

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
Mrozoodporność, oceniana po 

50 cyklach zamrażania i 
rozmrażania w zakresie 

- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z 

betonu 

brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
≥ 0,7 MPa 

Odporność na przebicie 
statyczne, określona 
wodoszczelnością powłoki w MPa, 
po działaniu obciążeń: 

- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
 
 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

Odporność na powstawanie rys 
podłoża ≥ 0,8 mm 

Maksymalne naprężenie przy 
rozciąganiu  ≥ 0,7 MPa 

Wydłużenie względne przy 
zerwaniu  ≥ 0,25 % 

Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH W/394/91/94 i Aprobatę Techniczną ITB AT-15-
3187/2004. 

2.2.Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3.Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
 do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
 do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
 do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
 

4.Transport 
4.1.Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 

ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

4.2.Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami a także nadmiernym zawilgoceniem. 
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SST – 11 
CPV 45320000-6 

ROBOTY IZOLACYJNE 
Mineralna, elastyczna izolacja pod niewielkie obciążenie wodą 

 
1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

powłoki izolacyjnej pod niewielkie obciążenie wodą. 
 

1.3.Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na 

celu wykonanie:  
 izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych oznaczonych w projekcie. 

Izolacja ta stanowi ostateczną warstwę wykończeniową lub może być podłożem pod wyłożenia 
ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.  

 

1.4.Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały  

2.1. Na przykład AQUAFIN-2K  lub analogicznej klasy 
AQUAFIN-2K to dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa 

uszczelniająca.  
 

Dane techniczne: 

Baza 
AQUAFIN-1K 

Piasekkwarcowy,cement modyfikowany z dodatkami 
polimerowymi 

Opakowanie worki 25 kg 
worki 6 kg 

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 
Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 

Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pom. 
 

Zużycie wilgoć gruntowa / woda opadowa nie zalegająca 
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Zamawiającego. 

10.Przepisy związane 
 - Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-4013/99 
- Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1190 
- Atest PZH Nr HK/B/1177/01/99  
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6.Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża: 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys i 

pęknięć.Powierzchnia nie może     być zatłuszczona. Ubytki kamienia należy uzupełnić 
kitami na bazie żywicy epoksydowej. 

Podłoża naprawiane można impregnować po upływie 6 dni. Przed przystąpieniem do 
impregnacji należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą 
impregnowane( np. szyby, błyszczące części metalowe ,stolarka, itp.) W przypadku 
zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową. 

5.2.. Nakładanie  
Hydrofobizację SARSILEM H-15 należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej 

pogody przy temperaturze od +5 do +30ºC 
Impregnację można wykonywać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się 

dwukrotną impregnacje w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą 
warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału, nie 
póżniej niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia 
powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. 

6.Kontrola jakości robót 
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego 

schematu, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu 
w Dzienniku Budowy.  

6.1.Badania przed przystąpieniem do robót. 
Materiały: 

 Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy 
terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 

 Należy skontrolować podłoże pod kątem zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, 
uzupełnienie ubytków), 

6.3.Badanie po wykonaniu robót 
Gotową warstwę izolacyjną można badać metodą badania nasiąkliwości.Woda nie może 

wnikać w materiał , może jedynie odparować. 

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 

 1m2 - dla wykonania powłoki z dokładnością od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się elementy o powierzchni większej od 0,25m2. 

8.Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje 

technologiczne wymienione w pkt.6 zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do 

dokumentacji budowy. 

9.Podstawy płatności  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, 
według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 
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SST - 10 
  

CPV 45320000-6 
IZOLACJA HYDROFOBOWA 

Sylikonowy ekologiczny środek do hydrofobizacji materiałów 
budowlanych 

1.Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru powłoki izolacyjnej pod niewielkie obciążenie wodą. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na celu wykonanie hydrofobizacji powierzchni ścian. 

1.4.Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały  
2.1.  SARSIL H-15  

SARSIL H-15 jest roztworem związków sylikonowych w rozpuszczalniku. Jest to 
ciecz bezbarwna  nierozcieńczalna. 

Wydajność: 2,5 – 7 m2 z 1 kg. Zużycie środka zależy od chłonności podłoża i techniki 
impregnacji. 

3.Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane 

 do wykonania robot – pędzle, sprzęt natryskowy 
 środki ochrony osobistej – okulary, rękawice gumowe, odzież ochronna, nakrycie 

głowy,przy stosowaniu metody natryskowej należy używać maskę na nos i usta. 

4.Transport 
4.1.Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 

dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
przesuwaniem się.  

5. Magazynowanie 
SARSIL H-15 przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków 

magazynowania materiałów łatwopalnych. 
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8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.2.3 Odbiór gotowych okładzin kamiennych powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. Podstawy płatności 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania okładzin na ułożonych 
powierzchniach , każdy mb profili liniowych stopnic i podstopnic , szt. pojedynczych 
elementów 
kamiennych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 
10. Przepisy związane 
PN-12/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
BN-10/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do obsadzenia wykładziny 
kamiennej. 
BN-64-6740-02 Obróbka kamienna - rodzaje i określenia faktur 
PN-EN 13888 Kleje do kamienia 
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-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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płaszczyzny większego niż 2 mm, a posadzka z pól groszkowanych i płomieniowanych 
odchylenia większego niż 3 mm. 
W płaszczyznach okładzin wykonanych z kwadratowych lub prostokątnych płyt spoiny 
powinny tworzyć układ wzajemnie równoległych i prostopadłych linii prostych, a odchylenia 
linii spoin od linii pros-tych nie powinny przekraczać 2 mm na długości do 5 m i 3 mm na 
długości ponad 
5 m. 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
6. Kontrola jakości robót 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin kamiennych powinien obejmować: 
- Sprawdzenie równości powierzchni oraz prawidłowość spoziomowania i spadków które 
należy 
przeprowadzić za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach -łaty 
kontrolnej o długości 3 m w dowolnych miejscach powierzchni; należy zmierzyć prześwit 
między łatą i powierzchnią posadzki z dokładnością do0,5 mm; po przyłożeniu do łaty 
poziomicy,  
- Sprawdzenie grubości i sposobu wypełnienia spoin za pomocą oględzin zewnętrznych; w 
przypadkach wątpliwych należy zmierzyć wymiary spoin z dokładnością do 0,5 mm. 
- Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w posadzkach z płyt 
regularnych przez naciągnięcie wzdłuż dowolnie wybranych spoin na całą ich długość 
cienkiego drutu i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm; kierunek prostopadły 
należy sprawdzać przez przyłożenie do sznura lub drutu kątownika murarskiego. 
- Sprawdzenie związania ( mocowania) okładziny czy elementu blokowego z podkładem 
- Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metodą wizualną lub w przypadku wątpliwości, 
sprawdzając wymiary i układ szczelin. 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Obmiaru robot dokonuje się na podstawie wykazu elementów kamiennych w dokumentacji 
projektowej, według ustalonych tam powierzchni płyt i wymiarów poszczególnych 
elementów. 
Wyjątek stanowią elementy z płyt nieprostokątnych, których obmiar przeprowadza się w 
metrach kwadratowych w świetle surowych ścian, doliczając powierzchnię wszelkich wnęk i 
przejść. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nie okładane kamieniem oraz 
powierzchnie słupów, pilastrów itp., większe niż 0.25 m2 każda. 
Ilość posadzek i okładzin w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Ilość stopnic i podstopnic , nakryw - określa się w m . 
Ilość pojedynczych bloków , postumentów - w szt. 
8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
8.2.1. Odbiór okładzin i elementów blokowych 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać sprzęt i narzędzia stosowne do 
wykonania robot okładzinowych kamiennych w tym : 
- przecinarkę do kamienia 
- do przygotowania kleju - mieszarka kleju i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 
 
4. Transport 
4.1. Materiały kamienne w formie płyt można przewozić dowolnymi środkami transportu  
Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem. 
Materiały płynne (np.kleje do kamienia , preparaty czyszczące)pakowane w wiadra i 
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
4.2. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami. 
 
5. Wykonanie robót 
Okładziny schodów : stopnic i podstopnic  
Wyszczególnienie robot: 
1. Przygotowanie podłoża. 
2. Dopasowanie i przycięcie elementów w trakcie suchego montażu 
3. Wykonanie klinów, klamer i haków montażowych. 
4. Wykucie (lub wywiercenie) gniazd montażowych. 
5. Obsadzenie elementów z zamocowaniem. 
6. Wyspoinowanie, oczyszczenie powierzchni. 
7. Hydrofobizacja elementów  
Stopnie kamienne można montować na podkładzie (murach ceglanych), którego 
prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
odbioru załączonym do dziennika budowy. 
Wykonanie powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj stopni i płyt, zaprawę 
stosowaną do układania płyt, grubość warstwy szerokość spoin, dylatacji itp. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płyt kamiennych są następujące: 
- temperatura powietrza w trakcie układania posadzki kamiennej nie powinna być niższa niż 
5°C; temperatura ta powinna występować w trakcie prac okładzinowych i przez co najmniej 
14 dni po wykonaniu okładzin. 
- w okładzinach z elementów regularnych spoiny powinny być prostoliniowe i o jednakowej  
grubości, nie większej niż: 
- 2 mm w pomieszczeniach, 
- od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu, 
W okładzinach wykonanych z elementów o nieregularnych kształtach należy przestrzegać, 
aby mimo nieregularnego układu spoin ich grubość była w przybliżeniu jednakowa i nie 
przekraczała 8 mm, 
Dylatacje okładzin powinny się pokrywać z dylatacjami podłoża i podkładu, ponadto 
szczeliny dylatacyjne powinny oddzielać okładziny od posadzki, od ścian, słupów lub 
fragmentów posadzki. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 10 mm do 15 mm; szczeliny 
dylatacyjne powinny być . 
Powierzchnia podkładu powinna być równa i płaska i powinna wykazywać spadek podany w 
projekcie; 
- posadzka wykonana z płyt o fakturze polerowanej, szlifowanej lub piłowanej, nie powinna 
przy sprawdzeniu krzyżowym3-metrową łatą wykazywać - na długości tej łaty odchylenia od 
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CPV 45262510-9 
ROBOTY KAMIENIARSKIE 

 
 
 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot kamieniarskich zewnętrznych 
.  
1.2.Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania - dokumentow przetargowych i 
przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem jest wykonanie robót kamieniarskich. 
1.3.Zakres robot 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

 - Wykonanie stopni kamiennych 
 - Uzupełnienie ubytków – flekowanie 
 - Montaż stopni kamiennych 
 - Montaż posadzki z płyt kamiennych 
 - Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej 
 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin i 
konstrukcji z kamienia zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robot, 
- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 
1.5.Ogolne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
. 
2. Materiały 
2.1. Kamień do wykonania stopni i płyt posadzkowych - granit płomieniowany „Strzegom” 
2.2.Woda 
Do przygotowania zapraw stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonow i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych itp. 
2.3 Kleje 
Klej mrozoodporny do kamienia powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13888 i PN-
EN 12004 np.klej epoksydowy TIX E , lub np. IZOHAN C-504 
2.4 Cement 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: 
skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
 
3. Sprzęt 
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą –1 –1 

 
5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
– 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. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: ilość szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
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5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 
progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-
wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 
 Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie; w wypadku drzwi bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwionych w ościeżu. 

 Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
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2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, i być zgodne z wymogami 
projektu budowlanego i decyzji konserwatorskiej. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Należy impregnować: 
– elementy drzwi, 
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.  

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosfe-
rycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bio odporne farby do gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować farbę na bazie oleju lnianego np. 
Rosedagrunwg tabeli STO Top Holzlasur lub o analogicznych właściwościach. 

2.6. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 

4.  Transport 
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. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
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SST – 8 
CPV 45422100-2 

ROBOTY STOLARSKIE  
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej Pałacu Biskupiego w Otmuchowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 

      - Wykonanie i osadzenie nowych okien 
      - Renowacja stolarki drzwiowej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki dla w w obiektu należy  stosować tarcicę dębową i półfabrykaty tarte 
dębowe odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 
niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 
powyżej 1 m   5  5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 
 powyżej 1 m 2 
 wysokość powyżej 1 m 2 
różnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 
 powyżej 2 m  3  3 
przekroje szerokość do 50 mm  1 
 powyżej 50 mm 2 
elementów grubość  do 40 mm – 1 
 powyżej 40 mm – 2 
grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 
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Folię dachową należy rozwijać drukiem do góry i układać pasami równoległymi do okapu. Zakład 
powinien wynosić 10 cm. Folię mocować do krokwi za pomocą kontrłat. Folię zakończyć u 
dołu dachu na blasze okapowej. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 

-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. 
-Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć bezpośrednio po wykonaniu, w przypadku foli 
dachowej przed położeniem dachówki,  

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
f) dokumentacja techniczna, 
g) dziennik budowy, 
h) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
i) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
j) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
zagruntowanie podłoża  
uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
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SST – 7 
CPV 45320000-6 

ROBOTY IZOLACYJNE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji. Są to: 

              - Izolacja z folii izolacyjnej zbrojonej przymocowanej do konstrukcji drewnianej paro  
                 przepuszczalnej                 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

g) 2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

h) 2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.2. Materiał do izolacji połaci dachowej 
Folia wysoko paroprzepuszczalna 

Właściwości 
- wytrzymałość na rozciąganie – 140 N/5 cm 
- przepuszczalność pary wodnej ≥1300 g/m²/24 h 
- klasa odporności pożarowej  B 
- odporność na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych – 3 miesiące 
a) Pakowanie 
- rolki o szerokości 1500 mm i długości 50 mb. 
b) Przechowywanie 
- w oryginalnych opakowaniach w temperaturze min. 4º C, w miejscach nie narażonych na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały należy przewozić z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego dowolnymi środkami 
transportowymi. 

5.  Wykonanie robót 
51. Izolacja połaci dachowej i stropów 
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8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (deskowania i łat), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m 2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska  
pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania.  
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d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do 
łat, 

e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
5.2. Obróbki blacharskie 

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny z blachy miedzianej 
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 50 cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla krycia dachówką -  m2 pokrytej powierzchni 
dla obróbek blacharskich – m2 pokrytej powierzchni 
dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych 
Dla renowacji okienek – szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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SST - 6 

CPV 45261210-9 
                  WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku tzn.: 

      - Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 
      - Wykonanie obróbek blacharskich 
      - Wykonanie rynien i rur spustowych 
      - Osadzenie okien w połaci dachowej 

 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Dachówka ceramiczna 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999. 
2.2. Blacha miedziana gr. 0,55 mm 
2.3. Okna połaciowe 
2.4. Łączniki. 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane 
wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Krycie dachówką ceramiczną 

a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy 
temperaturze powyżej +5°C, 

b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 
c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie 
powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na 
całej długości rzędu, 
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PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

-Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

- W czasie dojrzewania beton powinien być chroniony przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 

- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie   
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Po rozdeskowaniu płyty należy: 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i  
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
 - wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko  
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
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Betoniarka o pojemności min 150 l. 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

1).  Środki do transportu betonu (w przypadku zamówienia betonu gotowego). 
- Mieszanka betonowa powinna być transportowana tzw. gruszką 

 2).  Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-
wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada.  

Zagęszczanie betonu 
Zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonać wibratorem powierzchniowym. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sekund. 

 Płytę należy wykonać bez przerwy w betonowaniu  
Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003   

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
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SST – 5 
ROBOTY BETONIARSKIE 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonowania wieńców żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Cement portlandzki bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o marce 
„32,5” dla betonu klasy B 20. 

b) Opakowanie 
Cement powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg 
PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 25 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

             -oznaczenie 
            - nazwa wytwórni i miejscowości 
            - masa worka z cementem 
            - data wysyłki 
            - termin trwałości cementu. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli  
obejmującej: 
  - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie  
    rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
 betonu. 

c) Magazynowanie i okres składowania 
        - Miejsce przechowywania cementu musi być suche, zadaszone i zabezpieczone przed  
           opadami. 

2). Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

3. Sprzęt 
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6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów ceglanych przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

 

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 – m3 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian i  naroży 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
wykonanie krążyn i deskowań dla sklepień i kopuł 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002    Wymagania dotyczące elementów murowych.  
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jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
5.1. Mury z cegły pełnej 

– 5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17 mm, a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

– 5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
6.  Kontrola jakości 
6.1. Zaprawa 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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SST - 4 
CPV 45262500-6 

ROBOTY MURARSKIE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie:  

    - Przemurowanie kominów 
    - Spoinowanie murów 
    - Uzupełnienie ścian 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15  
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 
cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły 

nie rozpadła się. 
2.2.2. Pustaki Uni 
Pustak Uni powinien odpowiadać normie branżowej BN-90/6744-11/01. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
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Roboty impregnacyjne mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone pod kątem wykonywania 
impregnacji. Muszą być wyposażeni we właściwe zabezpieczenie osobiste , takie jak 
kombinezony, maski przeciwpyłowe i przeciw gazowe. 

6.  Kontrola jakości 

2 Kontrola jakości robót polega na stałym fachowym nadzorze polegającym na sprawdzaniu 
właściwego przygotowania elementów przeznaczonych do odgrzybiania (oczyszczenie oraz 
przesuszenie powierzchni murów i drewna), sprawdzaniu jakości stosowanych preparatów 
chemicznych, ilości wykonywanych zabiegów i ich dokładności, usunięciu zagrzybionych elementów 
z budynku. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni impregnowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót impregnacyjnych powinien się odbyć przed zakryciem na skutek wykonania innych 
robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót impregnacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót , 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 impregnacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
wykonanie impregnacji, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 

3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz.401) 

4 - Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 

5 - Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej 

6 - Aprobaty Instytutu Technologii Drewna. 
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SST – 3 
CPV 45453000-7   

ROBOTY IMPREGNACYJNE  
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót impregnacyjnych, odgrzybieniowych i ogniochronnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie : 

     - Impregnacja grzybobójcza 
     - Impregnacja ogniochronna       

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania impregnacji powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do impregnacji stosuje się środki oleiste, rozpuszczalnikowe, solne, 
wodorozcieńczalne. 
2.1.3. Materiały impregnacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

3.  Sprzęt 
Do robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych stosuje się szczotki druciane, strugi, siekiery, 
urządzenia natryskowe. 

4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 
Drewno przed impregnacją należy dokładnie oczyścić szczotkami drucianymi. Miejsca 

zagrzybione lub porażone przez owady należy ostrugać lub ociosać siekierami do 
zdrowego. 

W przedmiotowym obiekcie należy zastosować impregnację powierzchniową przez nasycanie 
drewna metodą smarowania lub metoda opryskiwania. 

Smarowanie polega na nanoszenie na powierzchnię drewna środka ochrony w postaci cieczy, przy 
użyciu pędzli, szczotek lub wałków. Zabieg wykonuje się kilkakrotnie (min.dwukrotnie) w 
odstępach co 1 – 2 godz. Lecz nie prędzej niż po całkowitym wchłonięciu środka przez 
drewno. 

Nanoszenie metodą opryskiwania polega na co najmniej dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na 
drewno za pomocą urządzenia natryskowego. 

Nanoszenie preparatów ogniochronnych zależy wykonywać minimum 5-cio krotnie. 
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5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Więźbą dachowa  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

w rozstawie belek, krokwi i słupów do 3 cm 
w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla elementów więżby dachowej – m3 wbudowanego drewna 
- dla deskowania – m2 
- dla schodów - mb 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.   Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996      System oznaczenia części złącznych. 
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w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm. 
e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 
2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

2.3. Składowanie materiałów  
    2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
    utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
  zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników  
atmosferycznych. 

3.  Sprzęt 
Do transportu należy używać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru. 

1 4.Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
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SST - 2 

CPV45261100-5 

ROBOTY CIESIELSKIE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ciesielskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ciesielskich występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

     -Wymiana końców krokwi 
    - Wzmocnienie belek stropowych 
    -  Kotrłacenie i łacenie dachu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Drewno 

Do robót ciesielskich stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi.. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycji 1.3. 
stosuje się drewno klasy K27 
według normy państwowej 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

2.1.1. Wilgotność drewna stosowanego do robót ciesielskich powinna wynosić nie więcej niż: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
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(1)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

 (2)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
(3)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 
Jednostki obmiaru musza być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej , 
kosztorysowej i przedmiarze robót. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
       Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru. 
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SST-1 
CPV 45111100-9 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 

    - Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 
    - Rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
    - Rozbiórka pokrycia dachu dachówką karpiówką 
    - Rozbiórka łacenia dachu 
    -  Odbicie tynków 
    - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  
    - Rozebranie ścian 
    - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
    - Wywiezienie gruzu 
    - Wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich na stropie 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
Piasek średni dla podkładu z ubitych materiałów sypkich na stropie 

    Występują materiały pomocnicze niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych 

3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno- 
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, jeżeli jest to niezbędne do bezpiecznego wykonania  
robót. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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14. PRZEPISY ZWIĄZANE  

14.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

14.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 
1.   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz U.Nr.207/2003 poz.2016) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2.   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 

80/2003r póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 
3.   Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. ( Dz. U. Nr 109/2000 póz. 1157 ) 
4.   Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 póz. 

1086) wraz z późniejszymi zmianami 
5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48 ). 

6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych,      jakim      powinny     odpowiadać      budynki      i      ich      usytuowanie (Dz. U. Nr 
75/2002, póz. 690, z późniejszymi zmianami). 
7.   Rozporządzenie   Ministra    Infrastruktury   z   dnia   6    lutego   2003    r.   w   sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.           
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

10. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one 
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.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. 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

11.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót.Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

12. OBMIARY ROBÓT 

12.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy.Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy.Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 
ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

13. ODBIORY ROBÓT l PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie przyjętego w 
umowie kosztorysu ofertowego. 
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zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów : 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

8. MATERIAŁY l URZĄDZENIA 

8.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 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 dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

4.2. 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. 

8.3. 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 użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

8.4. 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. 

9. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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realizacji robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę , nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim , nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty 
załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez 
zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy 
powinny być zapisane następujące informacje. : 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z  

polecenia zarządzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,    odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane. 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją urno wy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

7.2. Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
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robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu 
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy oraz załatwić wszystkie niezbędne formalności prawne związane z 
przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego działania. 

5.2.5 . Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska ma placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

5.2.6 . Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.  

6. DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DLA POTRZEB 
ZAMAWIAJACEGO 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów : 

- harmonogram robót i finansowania 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.1. Harmonogram robót i finansowania. 

Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy, 
kolejność robót, oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 

6.2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do 
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 - Montaż stopni kamiennych 
 - Montaż posadzki z płyt kamiennych 
 - Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej 

      10. Izolacja hydrofobowa  CPV 45320000-6  
 - Wykonanie izolacji hydrofobowej preparatem "Sarsil H-15 

      11. Roboty izolacyjne  CPV 45320000-6 
             - Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K 

5. PROWADZENIE   ROBÓT. 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA  ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 

5.2.  TEREN BUDOWY 

5.2.1 . Charakterystyka terenu budowy. 

Teren budowy – teren bezpośrednio przyległy do Pałacu Biskupiego w Otmuchowie. Miejsce 
prowadzenia remontu - na poddaszu - strychu i na  dachu, elewacjei przed wejściem głównym. 

5.2.2. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje 
wykonawcy dokumentację projektowo- kosztorysową . Dokumentacja ta jest dostępna również na 
etapie prowadzenia zamówienia robót.  

5.2.3 . Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia 
żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice 
informacyjne. 

5.2.4.Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących 
się w obrębie placu budowy, takich jak np. kable. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Częściowy remont pałacu biskupiego w Otmuchowie polegający na wymianie pokrycia 
dachowego, wymianie starych okien oraz remoncie schodów zewnętrznych. 

2.  RODZAJ I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych dotyczących remontu konserwatorskiego pałacu 
biskupiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 . 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego, remont dachu, wymiana 
starych okien oraz remont kamiennych schodów zewnętrznych. 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT, PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  CPV: 45111100-9 
    - Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 
    - Rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
    - Rozbiórka pokrycia dachu dachówką karpiówką 
    - Rozbiórka łacenia dachu 
    -  Odbicie tynków 
    - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  
    - Rozebranie ścian 
    - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
    - Wywiezienie gruzu 
    - Wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich na stropie 
2. Roboty ciesielskie CPV 45261100-5 

     -Wymiana końców krokwi 
    - Wzmocnienie belek stropowych 
    -  Kotrłacenie i łacenie dachu 
  3. Roboty impregnacyjne   CPV 45453000-7   
     - Impregnacja grzybobójcza 
     - Impregnacja ogniochronna       
  4. Roboty murarskie CPV 45262500-6 
    - Przemurowanie kominów 
    - Spoinowanie murów 
    - Uzupełnienie ścian 
  5. Roboty betoniarskie  CPV 45262300-4 
     - Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych 
  6. Wykonanie pokryć dachowych  CPV 45261210-9    
      - Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 
      - Wykonanie obróbek blacharskich 
      - Wykonanie rynien i rur spustowych 
      - Osadzenie okien w połaci dachowej 
 7. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6                                                                                        
      - Izolacja z folii izolacyjnej zbrojonej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 
 8. Roboty stolarskie  CPV 45422100-2 
      - Wykonanie i osadzenie nowych okien 
      - Renowacja stolarki drzwiowej 
 9. Roboty kamieniarskie  CPV 45262510-9 

 - Wykonanie stopni kamiennych 
 - Uzupełnienie ubytków – flekowanie 
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