NAZWA OPRACOWANIA

TOM NR 1/1

EGZEMPLARZ NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ŁUKU BRAMNEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI PRZY ULICY KRZYWE
KOŁO 12/14A ORAZ KRZYWE KOŁO 14/16/18 W WARSZAWIE
FAZA DOKUMENTACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ADRES INWESTYCJI

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE
00-270 WARSZAWA UL. KRZYWE KOŁO
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 18/1 Z OBRĘBU 5-02-09, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146510_8
NAZWA INWESTORA

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
00-950 WARSZAWA PLAC BANKOWY 3/5
AUTORZY OPRACOWANIA

DZIAŁ

45

GRUPA

KLASA

KOD CPV

OPIS KODU CPV

45.0

-

45000000-7

ST-

45.1

45.10

45100000-8

SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ

45.2

45.26

45261211-6

SST2- KŁADZENIE PŁYTEK DACHOWYCH

45.4

45.44

45443000-4

SST3- ROBOTY ELEWACYJNE

45.2

45.26

45262100-2

SST4- ROBOTY PRZY WZNOSZENIU
RUSZTOWAŃ

ROBOTY BUDOWLANE

OPRACOWANIE
OPRACOWANIE

mgr inż. Michał Machnikowski

mgr inż. Ewelina Krasnodębska

BRANŻA

NUMER UPR.

konstrukcja

MAZ/0261/POOK/12

konstrukcja

-------

18.06.2018 WARSZAWA

PODPIS

Spis treści:
ST

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7) ........................................................3

SST1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (CPV 45100000-8) ............................................................. 10

SST2

KŁADZENIE PŁYTEK DACHOWYCH (CPV 45261211-6) .......................................................................... 12

SST3

ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4) ............................................................................................. 15

SST4

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ (CPV 45262100-2) ........................................................... 20

str. 2

ST

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
remontem łuku bramnego pomiędzy budynkami Krzywe Koło 12/14A oraz Krzywe Koło 14/16/18 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Główny zakres robót:
• Zabezpieczenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy.
• Wymiana pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich
❑
Demontaż oraz utylizacja gąsiorów i dachówek ceramicznych.
❑
Demontaż oraz utylizacja wszelkich obróbek blacharskich.
❑
Rozbiórka warstwy klejowej, w którą wtopiono dachówki. Po odsłonięciu konstrukcji murowej należy zweryfikować jej
stan, a w razie konieczności przemurować. Mniejsze ubytki i spoiny należy uzupełniać zaprawą cementową.
❑
Montaż nowych, miedzianych obróbek blacharskich. Należy wykonać odtworzeniowo obróbki gzymsu wieńczącego
oraz „wcięte” w elewacje. Wszystkie styki obróbek miedzianych z murem i zaprawą szlamującą należy zabezpieczyć
poprzez umieszczenie przekładek separujących, odpowiednich do stosowania z blachą miedzianą.
Uwaga:
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy miedzianej o gr. min. 0,6mm. Obróbki należy wykonać z
kapinosem min. 4cm. Wszystkie połączenia obróbek blacharskich należy wykonać jako lutowane. Należy mieć na
uwadze, że wszelkie łączniki i akcesoria muszą być wykonane z metali niereagujących z miedzią, jak stal
nierdzewna, ołów, niekiedy cyna oraz stal cynowana. Nie wolno używać metali szkodliwych dla miedzi: cynku i jego
stopów (również stopu cynku z tytanem), stali ocynkowanej, aluminium, jak również elementów miedziowanych
galwanicznie. Pod wszystkie obróbki blacharskie mające styczność z murem należy zastosować przekładki
separujące oraz dodatkowo zabezpieczyć miejsca tego wymagające elastyczną masą uszczelniającą.
❑
Doszczelnienie obszarów tego wymagających elastyczną masą uszczelniającą w taki sposób, aby masa nie była
widoczna spod obróbki (np. REMMERS MS 150).
❑
Zabezpieczenie powierzchni przed działaniem wilgoci poprzez wykonanie elastycznej warstwy szlamującej (np.
REMMERS Elastoschlamme 2K). Maksymalna, całkowita grubość powłoki ze szlamu nie może przekraczać 4mm.
❑
Montaż dachówek ceramicznych Koramic VHV i zabezpieczenie łączenia połaci gąsiorem. Dachówki należy wklejać w
warstwę lekkiego, elastycznego kleju do ceramiki, umożliwiającego wyrównanie nierównych podłoży (np. REMMERS
Multikleber).
• Remont elewacji
Prace przygotowawcze
❑
Demontaż istniejących płyt z piaskowca i usunięcie warstw klejowych, wstępne oczyszczenie muru ceglanego.
❑
Ocena stanu technicznego istniejących warstw tynkarskich:
- odbicie wszelkich nienośnych, odspajających się warstw tynkarskich i powłok malarskich,
- skucie wszystkich tynków o widocznych śladach zasolenia i zaglonienia. Zakłada się skucie tynków w obszarze przyziemia do wysokości ok. 1,0m powyżej górnej krawędzi cokołowych płyt z piaskowca,
- stwierdzone drobne zarysowania na powierzchniach tynkowanych należy poszerzyć szlifierką kątową do szerokości
min. 5mm.
Uwaga:
Skucia warstw tynkarskich należy dokonać w promieniu min. 100cm od widocznych wykwitów solnych.
Zakłada się 100% powierzchni tynków wymagających skucia do poziomu 1,0m ponad górną krawędź cokołu,
powyżej zakłada się ~50% powierzchni tynków wymagających skucia.
❑
W miejscach skuwanych tynków należy „wydrapać” spoiny na głębokość min. 2cm i oczyścić mur szczotką lub
sprężonym powietrzem.
❑
Powierzchnię elewacji należy zmyć wodą z dodatkiem preparatu biobójczego (np. REMMERS BFA).
Uzupełnienie skutych warstw tynkarskich do poziomu +1,0m ponad górną krawędź cokołu (technologia tynków
renowacyjnych WTA).
❑
Uzupełnienie usuniętych spoin w murze zaprawą cementowo-wapienną na pełną spoinę.
❑
Wykonanie warstwy obrzutki w technologii WTA o wysokiej przyczepności i odporności na siarczany. Odpowiednio
przygotowaną powierzchnię (oczyszczoną, zwilżoną do stanu matowo wilgotnego) należy pokryć obrzutką półkryjącą
(np. REMMERS Vorspritzmortel).
❑
Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich przy pomocy porowatego, wyrównawczego tynku podkładowego w
technologii tynków renowacyjnych WTA. Podłoże pod warstwę tynku powinno być matowo wilgotne, lecz nie mokre
(np. REMMERS Grundputz).
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Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego WTA, zbrojonego mikrowłóknami (np. REMMERS Sanierputz).
Uzupełnienie skutych i uszkodzonych warstw tynkarskich na pozostałej powierzchni łuku:
Uzupełnienie usuniętych spoin w murze zaprawą cementowo-wapienną.
Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego tynku podkładowego (np. REMMERS
Putzmortel). Podłoże pod warstwę tynku powinno być matowo wilgotne, lecz nie mokre.
Wypełnienie pęknięć i ubytków istniejących warstw tynkarskich przy pomocy zaprawy szpachlowej (np. REMMERS
Verbundmortel). Pęknięcia o znacznym rozwarciu należy naciąć do szerokości co najmniej 5mm i dodatkowo (przed
uzupełnieniem) wykonać warstwę wodnej dyspersji polimerowej (np. REMMERS Haftfest).
Miejscowe uzupełnienie ubytków w gzymsach gruboziarnistą zaprawą ciągnioną do rdzeni sztukatorskich (np.
REMMERS Grobzugmortel).
Uwaga:
Projektowo zakłada się ~50% powierzchni gzymsów do uzupełnienia.

Scalenie powierzchni (wykonywane na całej powierzchni tynkowanej)
Całopowierzchniowe wykonanie ujednolicanej warstwy zaprawy mineralnej barwionej w masie, nie zawierającej
cementu (np. REMMERS RESTAURIELMORTEL ZF).
❑
Ujednolicające wykończenie gzymsów tynkiem barwionym w masie (np. REMMERS RESTAURIELMORTEL ZF).
Wykonanie warstw cokołowych
❑
Oczyszczenie odsłoniętego muru ceglanego z pyłu, kurzu i innych czynników obniżających przyczepność.
❑
W razie konieczności uszkodzone obszary należy przemurować, zaś znaczne pęknięcia przezbroić poprzez wklejenie
prętów prostopadle do przebiegu pęknięć.
❑
Gruntowanie oczyszczonej i naprawionej powierzchni w poziomie cokołu wzmacniającym podłoże preparatem
krzemianującym (np. REMMERS Kiesol rozmieszany w stosunku 1:1 z wodą).
❑
Wykonanie powłoki uszczelniającej na matowo wilgotnym podłożu za pomocą mineralnego szlamu o podwyższonej
odporności na działanie soli (np. REMMERS Sulfatexschlämme).
❑
Wykonanie warstwy uszczelniającej za pomocą wodoszczelnej, odpornej na działanie siarczanów zaprawy (np.
REMMERS Dichtspachtel), układanej metodą „świeże na świeże” na uprzednio ułożonej powłoce uszczelniającej –
szlamie.
❑
Przyklejenie wykonanych odtworzeniowo płyt z piaskowca za pomocą elastycznej zaprawy klejowej (np. REMMERS
Extraflex). Nowe płyty powinny mieć sfazowane krawędzie, analogicznie do zamontowanych obecnie.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie
występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony).
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową w odpowiedniej ilości
egzemplarzy.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną oraz dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
Wykonawcę kontakt z projektantem i zgłoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie
będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
❑
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1.5.5. Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji robót Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie
socjalne. Godziny pracy należy uzgodnić z Inwestorem.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektrycznej.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie, materiałów i wyposażenia na
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o których mowa
w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której materiał nadaje
się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację
zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań
podstawowych.
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe
a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały
importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem
rozwiązań równoważnych do rozwiązań projektowych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry
nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.
W przypadku złożenia ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych należy załączyć dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.
c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla
materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w
projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, który zaleca się założyć jako dokument wewnętrzny budowy.
2.1.2. Kontrola materiałów
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas realizacji robót budowlanych będą przed dopuszczeniem do robót
podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone.
b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą
ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.
c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.
2.1.3. Przechowywanie materiałów
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane
materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do
robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów.
b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac remontowych (w przypadku braku
miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych)
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o których mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujących prace remontowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych
materiałów.
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4. TRANSPORT
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
Wyroby stosowane do wykonania przewidzianych specyfikacją prac remontowych mogą być przewożone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych
muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.
4.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
W dziale 4 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do sprzętu
specyficznego dla danego rodzaju robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.2. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
6.4. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy - wymagany w przypadku robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, .
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w
związku z warunkami klimatycznymi,
. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
. wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
. inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji w całym okresie trwania robót.
7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokołów odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
•
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
•
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
•
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
❑ Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018 r. poz. 1202, z późniejszymi zmianami).
❑ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami).
❑ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
❑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami).
❑ Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)
❑ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
❑ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1040.
❑ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799.
❑ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2222).
❑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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SST1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (CPV 45100000-8)

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych- demontażowych, związanych z remontem łuku bramnego przy ulicy Krzywe Koło w Warszawie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych obejmujących:
• Zabezpieczenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy.
• Wymiana pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich
❑
Demontaż oraz utylizacja gąsiorów i dachówek ceramicznych.
❑
Demontaż oraz utylizacja wszelkich obróbek blacharskich.
❑
Rozbiórka warstwy klejowej, w którą wtopiono dachówki. Po odsłonięciu konstrukcji murowej należy zweryfikować jej
stan, a w razie konieczności przemurować. Mniejsze ubytki i spoiny należy uzupełniać zaprawą cementową.
• Remont elewacji
Prace przygotowawcze
❑
Demontaż istniejących płyt z piaskowca i usunięcie warstw klejowych, wstępne oczyszczenie muru ceglanego.
❑
Ocena stanu technicznego istniejących warstw tynkarskich:
- odbicie wszelkich nienośnych, odspajających się warstw tynkarskich i powłok malarskich,
- skucie wszystkich tynków o widocznych śladach zasolenia i zaglonienia. Zakłada się skucie tynków w obszarze przyziemia do wysokości ok. 1,0m powyżej górnej krawędzi cokołowych płyt z piaskowca,
- stwierdzone drobne zarysowania na powierzchniach tynkowanych należy poszerzyć szlifierką kątową do szerokości
min. 5mm.
Uwaga:
Skucia warstw tynkarskich należy dokonać w promieniu min. 100cm od widocznych wykwitów solnych.
Zakłada się 100% powierzchni tynków wymagających skucia do poziomu 1,0m ponad górną krawędź cokołu,
powyżej zakłada się ~50% powierzchni tynków wymagających skucia.
❑
W miejscach skuwanych tynków należy „wydrapać” spoiny na głębokość min. 2cm i oczyścić mur szczotką lub
sprężonym powietrzem.
❑
Powierzchnię elewacji należy zmyć wodą z dodatkiem preparatu biobójczego (np. REMMERS BFA).
Wykonanie warstw cokołowych
❑
Oczyszczenie odsłoniętego muru ceglanego z pyłu, kurzu i innych czynników obniżających przyczepność.
❑
W razie konieczności uszkodzone obszary należy przemurować, zaś znaczne pęknięcia przezbroić poprzez wklejenie
prętów prostopadle do przebiegu pęknięć.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie
występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.5. ST.
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
1.6. DOKUMENTACJA WYKONANIA
Dokumentacja wykonania stanowi część składową dokumentacji robót, zawierającej:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) – dotyczy robót podlegających
obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.
d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92. poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,
e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
f) dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 1994 r. –
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i składowania podano w pkt. 2. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000 -7
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu, z zachowaniem właściwych dla danego rodzaju
robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :
- młotki, przecinaki, piły,
- rynny, taczki, liny.
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu w pkt. 4.0 ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Materiały i elementy
pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
oraz zabezpieczone na czas przewożenia przed przesunięciem lub utratą stateczności. Materiały rozbiórkowe przed
wywiezieniem należy złożyć w jednym miejscu, następnie wywieźć z terenu budowy na właściwe wysypisko lub przekazać do
recyklingu. Założono składowanie materiałów z rozbiórek w kontenerach, a następnie ich recykling.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 5. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Przed
przystąpieniem do rozbiórek należy oznakować taśmą na słupkach strefę pracy a pracowników zapoznać z zasadami bhp i
wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. Z uwagi na
wykonywanie robót na wysokości powyżej 1,0m kierownik budowy (robót) przed przystąpieniem do robót winien opracować
plan BIOZ oraz przeszkolić pracowników pod względem BHP. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie do
pracy na wysokości oraz powinni być wyposażeni w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
Ze względu na stwierdzony niezadowalający stan istniejących wypraw tynkarskich projektuje się wykonanie szeregu prac
mających na celu poprawę ich stanu technicznego i estetycznego. Z uwagi na występowanie licznych zarysowań wierzchniej
wyprawy elewacyjnej, przed przystąpieniem do prac zasadniczych należy usunąć wszystkie luźne fragmenty istniejącej
wyprawy tynkarskiej niezwiązane z podłożem, a następnie uzupełnić powstałe po odbiciu luźnych fragmentów ubytki wypraw
tynkarskich.
Przewiduje się zbicie 100% tynków do poziomu +1,0m ponad górną krawędź okładzin cokołowych. W pozostałej części
obiektu założono ~50% powierzchni tynków, które będą wymagały wymiany.
Ze względu na występowanie glonów i porostów na powierzchni ścian, podłoże należy oczyścić w sposób mechaniczny (np.
przy użyciu szczotki z twardym włosiem), a następnie całość zmyć wodą pod ciśnieniem. Preparat odgrzybiający nanosić na
podłoże za pomocą pędzla, szczotki lub przez natrysk (przy użyciu opryskiwacza ogrodowego), starając się równomiernie
i dokładnie pokryć całą powierzchnie przeznaczoną do odkażenia. Po nałożeniu preparatu odczekać od 6 do 12 godzin.
Następnie przy użyciu wody pod ciśnieniem dokładnie zmyć całą powierzchnię. Przy silnym skażeniu podłoża zabieg
odkażania powtórzyć.
Podłoże pod wykonanie nowych wypraw tynkarskich musi być trwałe, czyste, suche i nośne jak również bez zgorzelin,
wykwitów, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak kurz, tłuszcz, pyły i bitumy, wolne od przemrożeń oraz agresji
biologicznej i chemicznej. Powierzchnia podłoża musi być szorstka i porowata, zapewniająca dobrą przyczepność. Nienośne
powłoki, uszkodzony tynk, jak również zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej 100cm ponad strefę
zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. W obszarach zbitych tynków należy wydrapać spoiny na głębokość
min. 2cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w pkt. 6. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Kontrola
jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3, m2, m. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia
Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. 8. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robót
związanych z pracami rozbiórkowymi dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST „Wymagania ogólne”, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
❑ Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018 r. poz. 1202, z późniejszymi zmianami).
❑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami).
❑ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
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SST2

KŁADZENIE PŁYTEK DACHOWYCH (CPV 45261211-6)

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nowego pokrycia dachowego z użyciem dachówki ceramicznej na łuku bramnym przy ul. Krzywe Koło w
Warszawie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują następujące czynności:
❑
Wykonanie warstwy spadkowej o nachyleniu ~2% na górnej powierzchni gzymsów wieńczących z wykorzystaniem
zaprawy wyrównawczej (np. REMMERS Betofix R4). Grubość warstwy w najcieńszym miejscu nie może być mniejsza
niż 5mm.
❑
Montaż nowych, miedzianych obróbek blacharskich. Należy wykonać odtworzeniowo obróbki gzymsu wieńczącego
oraz „wcięte” w elewacje. Wszystkie styki obróbek miedzianych z murem i zaprawą szlamującą należy zabezpieczyć
poprzez umieszczenie przekładek separujących, odpowiednich do stosowania z blachą miedzianą.
❑
Doszczelnienie obszarów tego wymagających elastyczną masą uszczelniającą w taki sposób, aby masa nie była
widoczna spod obróbki (np. REMMERS MS 150).
❑
Zabezpieczenie powierzchni przed działaniem wilgoci poprzez wykonanie elastycznej warstwy szlamującej (np.
REMMERS Elastoschlamme 2K). Maksymalna, całkowita grubość powłoki ze szlamu nie może przekraczać 4mm.
❑
Montaż dachówek ceramicznych Koramic VHV i zabezpieczenie łączenia połaci gąsiorem. Dachówki należy wklejać w
warstwę lekkiego, elastycznego kleju do ceramiki, umożliwiającego wyrównanie nierównych podłoży (np. REMMERS
Multikleber).
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie
występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
UWAGA:
Montażu dachówek powinny wykonywać wykwalifikowani, doświadczeni w tego typu pracach dekarze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony).
2. MATERIAŁY
o Zaprawa wyrównawcza np. REMMERS Betofix R4- Wzmacniana włóknami sucha zaprawa typu PCC do naprawy
betonowych elementów budowlanych w miejscach obciążonych dynamicznie i statycznie. Produkt przeznaczony do
stosowania jako ochrona antykorozyjna, warstwa sczepna, zaprawa naprawcza i szpachlówka. Wymagana klasa
odporności na obciążenia: klasa R4 wg EN 1504-3.
o Elastyczna masa uszczelniająca np. REMMERS MS 150- Elastyczna masa uszczelniająca na bazie polimerów
hybrydowych. Świadectwo badań wg DIN 1854-F (ISO 11600 F 25 LM). Przeznaczona do stosowania na zewnątrz.
Aplikacja za pomocą pistoletu.
o Zaprawa szlamowa np. REMMERS Elastoschlamme 2K- Dwuskładnikowy, elastyczny szlam uszczelniający, mostkujący
rysy. Zaprawa odpowiadająca następującym wymaganiom:
•
Szybkie i łatwe nakładanie
•
Twardnieje bez tworzenia rys
•
Wykazuje silną przyczepność do podłoża
•
Nieprzepuszczalna dla wody pod ciśnieniem
•
Odporna na mróz i starzenie się
•
Otwarta dyfuzyjnie
•
Możliwość nakładania pędzlem i pacą
•
Odpowiada wymaganiom instrukcji i wytycznych dotyczących hydroizolacji budowlanych wykonywanych sztywnymi i
elastycznymi, cementowymi szlamami uszczelniającymi.
Wymagane właściwości:
•
Wodoszczelność: ≤ 6 m słupa wody
•
Przyczepność do podłoża: ok, 1,5 N/mm².
o Gąsior ceramiczny w kolorze cegły wypalanej
o Dachówka ceramiczna- dachówka zbliżona do Koramic VHV, w kolorze cegły wypalanej.
o Klej do ceramiki np. REMMERS Multikleber- Elastyczna zaprawa klejowa stosowana metodą cienkowarstwową,
średniowarstwową oraz metodą układania na płynną warstwę kleju a także szpachlówka wyrównawcza w jednym
produkcie. Produkt będący wysoko wydajnym klejem lekkim, gotowym do stosowania po zmieszaniu z wodą i wiążącym
hydraulicznie.
Wymagane właściwości:
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•
•
•
•

Plastyczność
Bardzo długi czas korygowania
Wysoka pewność braku osuwania się dachówki
Wodoodporność, mrozoodporność i odporność na wysokie temperatury (+80 0C).

o Blacha miedziana- blacha miedziana przeznaczona do wykonania obróbek blacharskich, o min. gr. 0,6mm.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy.
Zaleca się stosowanie sprzętu wskazanego przez producenta dachówki ceramicznej.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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 odpowiednimi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymiana obróbek blacharskich
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy miedzianej o gr. min. 0,6mm. Obróbki należy wykonać z kapinosem
min. 4cm. Wszystkie połączenia obróbek blacharskich należy wykonać jako lutowane. Należy mieć na uwadze, że wszelkie
łączniki i akcesoria muszą być wykonane z metali niereagujących z miedzią, jak stal nierdzewna, ołów, niekiedy cyna oraz
stal cynowana. Nie wolno używać metali szkodliwych dla miedzi: cynku i jego stopów (również stopu cynku z tytanem), stali
ocynkowanej, aluminium, jak również elementów miedziowanych galwanicznie. Pod wszystkie obróbki blacharskie mające
styczność z murem należy zastosować przekładki separujące oraz dodatkowo zabezpieczyć miejsca tego wymagające
elastyczną masą uszczelniającą.
5.2. Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej
Projektuje się wykonanie pokrycia dachowego z dachówki o wzorze Koramic VHV. Dachówki należy wklejać w warstwę
lekkiego, elastycznego kleju do ceramiki, umożliwiającego wyrównanie nierównych podłoży (np. REMMERS Multikleber).
Kalenica powinna być pokryta gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ocena jakości powinna obejmować:
- badania w czasie robót pokrywczych dachówkami powinny polegać na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem
budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną oraz instrukcją producenta zastosowanej dachówki ceramicznej.
Badania podczas odbioru powinny obejmować sprawdzenie:
- zgodności z projektem oraz specyfikacją techniczną;
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;
- poprawności wykonania pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi.
Zaleca się, aby do odbioru przystąpić po zakończeniu prac oraz po opadach deszczu.
7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię połaci dachowych, na których wykonywane będą wymienione powyżej prace oblicza się w m2 na podstawie
dokumentacji projektowej, przyjmując rzeczywiste wymiary.
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak:
linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór robót polegać powinien na
sprawdzeniu poprawności wykonania wyżej opisanych robót, zgodności z dokumentacja projektową oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór podkładów i
obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia.
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny
pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia zamawiający
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych
robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór
może być dokonany po ich uzupełnieniu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST „Wymagania ogólne”, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
❑ PN-EN 1304:2013-10 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobów
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❑
❑
❑
❑
❑

EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością
i ocena zgodności -- Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
PN-EN 1024:2012 Dachówki ceramiczne. Określanie właściwości geometrycznych
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004r.
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SST3

ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
remontem elewacji łuku bramnego przy ulicy Krzywe Koło w Warszawie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują następujące czynności:
Uzupełnienie skutych warstw tynkarskich do poziomu +1,0m ponad górną krawędź cokołu (technologia tynków
renowacyjnych WTA).
❑
Uzupełnienie usuniętych spoin w murze zaprawą cementowo-wapienną na pełną spoinę.
❑
Wykonanie warstwy obrzutki w technologii WTA o wysokiej przyczepności i odporności na siarczany. Odpowiednio
przygotowaną powierzchnię (oczyszczoną, zwilżoną do stanu matowo wilgotnego) należy pokryć obrzutką półkryjącą
(np. REMMERS Vorspritzmortel).
❑
Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich przy pomocy porowatego, wyrównawczego tynku podkładowego w
technologii tynków renowacyjnych WTA. Podłoże pod warstwę tynku powinno być matowo wilgotne, lecz nie mokre
(np. REMMERS Grundputz).
❑
Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego WTA, zbrojonego mikrowłóknami (np. REMMERS Sanierputz).
Uzupełnienie skutych i uszkodzonych warstw tynkarskich na pozostałej powierzchni łuku:
❑
Uzupełnienie usuniętych spoin w murze zaprawą cementowo-wapienną.
❑
Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego tynku podkładowego (np. REMMERS
Putzmortel). Podłoże pod warstwę tynku powinno być matowo wilgotne, lecz nie mokre.
❑
Wypełnienie pęknięć i ubytków istniejących warstw tynkarskich przy pomocy zaprawy szpachlowej (np. REMMERS
Verbundmortel). Pęknięcia o znacznym rozwarciu należy naciąć do szerokości co najmniej 5mm i dodatkowo (przed
uzupełnieniem) wykonać warstwę wodnej dyspersji polimerowej (np. REMMERS Haftfest).
❑
Miejscowe uzupełnienie ubytków w gzymsach gruboziarnistą zaprawą ciągnioną do rdzeni sztukatorskich (np.
REMMERS Grobzugmortel).
Uwaga:
Projektowo zakłada się ~50% powierzchni gzymsów do uzupełnienia.
Scalenie powierzchni (wykonywane na całej powierzchni tynkowanej)
Całopowierzchniowe wykonanie ujednolicanej warstwy zaprawy mineralnej barwionej w masie, nie zawierającej
cementu (np. REMMERS RESTAURIELMORTEL ZF).
❑
Ujednolicające wykończenie gzymsów tynkiem barwionym w masie (np. REMMERS RESTAURIELMORTEL ZF).
Wykonanie warstw cokołowych
❑
Oczyszczenie odsłoniętego muru ceglanego z pyłu, kurzu i innych czynników obniżających przyczepność.
❑
W razie konieczności uszkodzone obszary należy przemurować, zaś znaczne pęknięcia przezbroić poprzez wklejenie
prętów prostopadle do przebiegu pęknięć.
❑
Gruntowanie oczyszczonej i naprawionej powierzchni w poziomie cokołu wzmacniającym podłoże preparatem
krzemianującym (np. REMMERS Kiesol rozmieszany w stosunku 1:1 z wodą).
❑
Wykonanie powłoki uszczelniającej na matowo wilgotnym podłożu za pomocą mineralnego szlamu o podwyższonej
odporności na działanie soli (np. REMMERS Sulfatexschlämme).
❑
Wykonanie warstwy uszczelniającej za pomocą wodoszczelnej, odpornej na działanie siarczanów zaprawy (np.
REMMERS Dichtspachtel), układanej metodą „świeże na świeże” na uprzednio ułożonej powłoce uszczelniającej –
szlamie.
❑
Przyklejenie wykonanych odtworzeniowo płyt z piaskowca za pomocą elastycznej zaprawy klejowej (np. REMMERS
Extraflex). Nowe płyty powinny mieć sfazowane krawędzie, analogicznie do zamontowanych obecnie.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie
występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony).
Z uwagi na wymaganą szczególną dokładność niezbędną w wykonaniu renowacji elewacji, w/w prace powinny być
wykonywane przez wykwalifikowane brygady robocze pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
2. MATERIAŁY
o Preparat biobójczy np. REMMERS BFA- Bakterio-, grzybo- i glonobójczy środek do czyszczenia i gruntowania materiałów
budowlanych zazielenionych lub zagrożonych zazielenieniem. Preparat posiadający następujące właściwości:
- Bardzo długi czas oddziaływania
- Bez działania hydrofobizującego
- Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych
- Nie zawiera metali ciężkich.
❑
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o Obrzutka tynkarska np. REMMERS VORSPRITZMORTEL- Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA. Zalecane jest
zastosowanie obrzutki, która będzie fabrycznie wymieszaną suchą zaprawą, która po zmieszaniu z wodą będzie gotowa
do stosowania i będzie wiązać hydraulicznie. Preparat posiadający następujące właściwości:
- Łatwe nakładanie, bardzo dobra przyczepność
- Wysoka odporność na siarczany, niska zawartość czynnych alkaliów
- Dobre zespolenie z później nakładaną warstwą tynku
- Odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz, przepuszczalna dla pary wodne.
o Tynk wyrównawczy np. REMMERS GRUNDPUTZ- tynk wyrównawczy i magazynujący sole, spełniający wymogi instrukcji
WTA, stosowany do wyrównywania bardzo nierównych podłoży przed nałożeniem kolejnych warstw tynku oraz jako tynk
podkładowy magazynujący sole przeznaczony na podłoża zawilgocone i obciążone solami. Tynk posiadający następujące
właściwości:
- ekstremalna zdolność magazynowania soli dzięki dużej zawartości porów aktywnych kapilarnie,
- porowatość ≥50% objętości,
- wysoka trwałość w systemie tynków renowacyjnych,
- wysoka odporność na siarczany,
- przepuszczalność pary wodnej: współczynnik μ < 18,
- uziarnienie ≤ 2.0mm
- wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): 3,5 ÷ 7,5 N/mm² (CS III).
o Tynk renowacyjny WTA, zbrojony mikrowłóknami np. REMMERS SANIERPUTZ- Zawierający włókna tynk renowacyjny
odpowiadający wymaganiom instrukcji WTA, odporny na siarczany. Tynk posiadający następujące właściwości:
- Odporny na siarczany i inne sole
- Hydrofobowy
- Wspomaga schnięcie
- Łatwe nakładanie i obróbka powierzchni przy jednej warstwie o grubości do 30 mm
- Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): 1,5 - 5,0 N/mm² (CS II).
o Tynk podkładowy mineralny np. REMMERS PUTZMORTEL- tynk podkładowy, do zastosowań na zewnątrz. Posiadajacy
następujące właściwości:
- wysoka wytrzymałość po stwardnieniu,
- wiąże hydraulicznie,
- łatwa obróbka,
- wysoka wydajność,
- podlega tylko niewielkim naprężeniom,
- odporny na działanie wody, wpływy klimatyczne,
- uziarnienie: 0 – 2,0mm.
o Zaprawa szpachlowa np. REMMERS VERBUNDMORTEL- Wysokojakościowa zaprawa do wtopienia tkaniny zbrojącej i
szpachlowania stosowana do skutecznej i szybkiej renowacji elewacji. Zaprawa posiadająca następujące właściwości:
- bardzo plastyczna i łatwa do stosowania ,
- normalnie wiążąca,
- stabilna w stanie świeżym,
- hydrofobowa, bardzo przepuszczalna dla pary wodnej,
- odporna na wodę, czynniki atmosferyczne, mróz oraz wyrównuje naprężenia.
o Dodatek do zapraw np. REMMERS HAFTFEST- Preparat do modyfikowania zapraw oparty na wodnej dyspersji
polimerowej. Preparat posiadający następujące właściwości:
- Wyraźnie poprawia zespolenie warstw
- Poprawia wytrzymałości na zginanie i na ściskanie
- Redukuje wodochłonność
- Odporny na zmydlenie
- Odporny na ścinanie do 4 N/mm².
o Zaprawa do renowacji sztukaterii na elewacji np. REMMERS GROBZUGMORTEL- Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista
do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych / ze sztukaterią. Zaprawa ciągniona do wytwarzania rdzeni,
np. profili, gzymsów, lizen, do uzupełniania muru przy pracach sztukatorskich na zewnątrz, wyokrąglania.
Uziarnienie do ok. 1,5mm. Zaprawa spełniająca wymagania:
- Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi spoiwami wg DIN 1164 i DIN 1060 oraz
naturalnymi mineralnymi kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami mineralnymi.
- DIN V 18550, grupa zapraw tynkarskich P II (cementowo-wapienne), wytrzymałość na ściskanie > 2,5 N/mm2.
- Nasiąkliwość kapilarna w24> 1,0 kg/m2.
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej μ <18,
- DIN 4102 niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A1.
o Elewacyjny, mineralny tynk cementowo- wapienny np. REMMERS MS FASSADENPUTZ- sucha zaprawa tynkarska,
produkowana przemysłowo, do wykonywania tynków elewacyjnych. Przeznaczona do napraw budynków, posiada bardzo
dobre właściwości. Wymagane właściwości tynku:
- Uziarnienie 0-1,0 mm
- Wytrzymałość na ściskanie kategoria CS II, M 2,5 wg EN 1015-11, powyżej 2,5 N/mm2
- Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: W1
- Reakcja na ogień: A1
- Przyczepność: powyżej 0,18 N/mm2
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- Przepuszczalność pary wodnej: 25
- Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,47 (W/m·K) dla P 50%, 0,54 (W/m·K) dla P 90%
- Trwałość: odporność na zamrażanie odmrażanie: 0,75 dla 10 cykli.
o Zaprawa mineralna barwiona w masie np. REMMERS RESTAURIERMORTEL ZF- Nie zawierająca cementu, mineralna
zaprawa. Spoiwo i kruszywo na bazie czysto mineralnej. Baza spoiwa: naturalne wapno hydrauliczne (NHL), pucolany i
wodorotlenek wapniowy. Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej
suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%. Parametry fizyczne powinny odpowiadać wymaganiom zapewnienia
możliwie niskiego skurczu własnego, a dzięki niskiej wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz niskiemu modułowi
sprężystości (moduł E) są szczególnie odpowiednie do podłoży o niskiej wytrzymałości. Wymagane właściwości:
- wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach ok. 2,0N/mm2, po 28 dniach ok. 3,5N/mm2
- moduł Younga: ok. 4000N/mm2.
o Mineralna zaprawa szlamowa np. REMMERS SULFATEXSCHLÄMME- Mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam
uszczelniający do stosowania w starym budownictwie. Wymagane właściwości:
- Szczelny wobec wody pod ciśnieniem w przypadku negatywnego obciążenia wodą
- Bardzo odporny na siarczany
- Doskonale przyczepny do podłoża i odporny na rozwarstwienie
- Wspomaga schnięcie dzięki przepuszczalności pary wodnej
- Odporny chemicznie wg DIN 4030 do stopnia agresywności „bardzo agresywny”
- Spełnia wymagania higieniczne dotyczące zastosowań w strefie wody pitnej (atest PZH).
o Zaprawa odporna na siarczany np. REMMERS DICHTSPACHTEL- Zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na
siarczany przeznaczona do skutecznej renowacji budowli. Wymagane właściwości:
- Bardzo łatwe nakładanie także na nierównomiernie chłonących podłożach.
- Duża plastyczność i stabilność także przy nakładaniu grubszych warstw.
- Wyrównanie podłoża pod powłokę uszczelniającą oraz naprawa (np. spoiny, wyłomy, ubytki) w jednym cyklu.
- Twardnienie bez spękań.
- Dobra przyczepność do podłoża i później nakładanych warstw.
- Wodoszczelny
- Odporność na wodę i mrozoodporność.
- Wysoka odporność na siarczany i zawartość mało efektywnych alkaliów.
o Płyty z piaskowca- płyty należy wykonać odtworzeniowo. Nowe płyty powinny mieć sfazowane krawędzie, analogicznie do
zamontowanych obecnie.
o Elastyczna zaprawa szlamowa np. REMMERS EXTRAFLEX- Elastyczna zaprawa klejowa o wielostronnym stosowaniu i
doskonałej skuteczności, w wysokim stopniu odporna na odkształcenia i długim czasie otwartym klejenia. Wymagane
właściwości:
- Długi czas otwarty klejenia wg DIN EN 1346
- Klej pewnie zabezpiecza przyklejane elementy przed osuwaniem się i ma dobrą przyczepność wg DIN EN 1308 i 1348
- Mrozoodporność
- Odporność na wodę
- Wiązanie hydrauliczne.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do wykonania robót związanych z remontem elewacji potrzebne będą m.in. następujące narzędzia:
■ Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian
■ Aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego
■ Wiadro budowlane
■ Kielnia
■ Łata tynkarska
■ Paca z gąbki lub filcu
■ Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500obr/min) z mieszadłem koszykowym
■ Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą
■ Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyrównywania tynku
■ Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
■ Wiertarka udarowa
■ Młotek budowlany
■ Paca z gruboziarnistym papierem ściernym
■ Pędzel, wałek malarski
■ Szczotki z twardym włosiem
■ Wałki tynkarskie
■ Mieszarka, mieszalnik, mieszadło
■ Aluminiowa łata do ściągania tynku
■ Sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie

str. 17

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie obrzutki ażurowej w dolnej części ścian
Obrzutka powinna spełniać wymagania WTA, materiał powinien być odporny na wodę, lecz paroprzepuszczalny. Suchą
zaprawę należy dokładnie wymieszać z wodą za pomocą mieszadła wg proporcji podanej przez producenta, aż do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Obrzutka powinna być położona możliwie szybko po rozrobieniu, nie wolno ponownie rozrabiać
stężałej obrzutki. Odpowiednio przygotowaną obrzutką należy ażurowo pokryć powierzchnię elewacji w miejscach ubytków
(ok. 50% powierzchni ubytków), za pomocą kielni wykonać cienką warstwę sczepną – maksymalnie 5mm.
Przed wykonaniem kolejnych warstw należy odczekać czas wymagany do stwardnienia warstwy. Należy unikać wykonywania
prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu, podczas opadów, lub w temperaturze wykraczającej poza zakres pomiędzy +5ºC i
+30ºC. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków po wykonaniu obrzutki należy chronić warstwę przed ich
działaniem. Gdy istnieje ryzyko zbyt szybkiego odparowania wody należy obrzutkę kilkukrotnie zwilżyć podczas okresu
sezonowania.
5.2. Wykonanie warstwy tynku wyrównawczego w dolnej części ścian
Odpowiednio przygotowaną powierzchnię, pokrytą wysezonowaną obrzutką, należy pokryć tynkiem podkładowym. Tynk
powinien spełniać wymagania WTA, być odporny na wodę i warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalny i wzmocniony
mikrowłóknami. Suchą zaprawę należy dokładnie wymieszać z wodą za pomocą mieszadła wg proporcji podanej przez
producenta, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tynk powinien być położony możliwie szybko po rozrobieniu, nie wolno
ponownie rozrabiać stężałego tynku. Podłoże powinno być nośne, wolne od pyłów i substancji tłuszczowych, suche lub
matowo wilgotne. Tynk należy nanosić ręcznie za pomocą kielni w warstwie o grubości min. 10mm. Przed wykonaniem
kolejnych warstw należy odczekać czas wymagany do stwardnienia warstwy. Należy unikać wykonywania prac przy silnym
wietrze, nasłonecznieniu, podczas opadów, lub w temperaturze wykraczającej poza zakres pomiędzy +5ºC i +30ºC. W
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków po wykonaniu tynku, należy chronić warstwę przed ich działaniem. Gdy
istnieje ryzyko zbyt szybkiego odparowania wody, położony tynk należy kilkukrotnie zwilżyć podczas okresu sezonowania.
5.3. Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich na pozostałej części elewacji
Uzupełnienia ubytków należy dokonać za pomocą paroprzepuszczelnego tynku podkładowego odpornego na działanie
warunków atmosferycznych. Suchą zaprawę należy wymieszać z wodą mieszadłem wg zaleceń producenta, aż do uzyskania
jednolitej konsystencji. Odpowiednio przygotowaną powierzchnię należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego, tynk nanosić
za pomocą kielni. Zalecana minimalna grubość warstwy to 10mm. Należy unikać wykonywania prac przy silnym wietrze,
nasłonecznieniu, podczas opadów, lub w temperaturze wykraczającej poza zakres pomiędzy +5ºC i +30ºC. W przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków po wykonaniu tynku, należy chronić warstwę przed ich działaniem.
5.4. Wypełnienie znacznych pęknięć istniejących wypraw tynkarskich
Wszelkie pęknięcia o nie będące zarysowaniami włosowatymi należy naciąć do szerokości min. 5mm i oczyścić ich
powierzchnię przy użyciu szczotki lub sprężonego powietrza. Przed uzupełnieniem pęknięć należy wykonać warstwę sczepną
przy użyciu wodnej dyspersji polimerowej poprawiającej przyczepność. Warstwę należy wykonać za pomocą wałka lub pędzla,
unikając gromadzenia nadmiaru materiału w jednym miejscu. Nie należy przekraczać maksymalnego czasu podanego przez
producenta do wykonania kolejnej warstwy, gdyż może to doprowadzić do „przeschnięcia” i rozdzielania warstw.
Uzupełnienia pęknięć należy dokonać za pomocą uniwersalnej zaprawy szpachlowej. Zaprawę należy rozrobić wg zaleceń
producenta i wymieszać przy pomocy mieszadła do uzyskania jednolitej konsystencji. Materiał należy rozprowadzić przy
pomocy pacy ząbkowanej i wyprofilować gładką pacą stalową. Należy unikać wykonywania prac przy silnym wietrze,
nasłonecznieniu, podczas opadów lub w temperaturze wykraczającej poza zakres pomiędzy +5ºC i +30ºC. W przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków po wykonaniu tynku należy chronić warstwę przed ich działaniem.
5.5. Scalenie powierzchni
Odpowiednio przygotowaną powierzchnię należy scalić przy pomocy zaprawy barwionej w masie, nie zawierającej cementu.
Zaprawę należy rozrobić wg zaleceń producenta i wymieszać przy pomocy mieszadła do uzyskania jednolitej konsystencji.
Przygotowaną zaprawę nakładać na podłoże równomierną warstwą o grubości od 1 do 5mm, za pomocą pacy ze stali
nierdzewnej. Dla uzyskania zakładanego efektu możliwe jest nakładanie zaprawy w kilku warstwach. Warstwę
wykończeniową zaprawy wyrównać na mokro gąbką lub filcem. Czas, po którym można dokonać obróbki uzależniony jest od
chłonności podłoża, grubości nałożonej warstwy oraz warunków wysychania. Warstwę końcową można dodatkowo wygładzić
papierem ściernym przez przeszlifowanie jej na całej powierzchni. Nałożona warstwa zaprawy szpachlowej nadaje się do
dalszej obróbki po ok. 24 godzinach. Kolejną warstwę zaprawy można nakładać dopiero po wstępnym związaniu i
stwardnieniu warstwy poprzedniej, czyli po min. 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają
okres wiązania zaprawy. Należy unikać wykonywania prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu, podczas opadów, lub w
temperaturze wykraczającej poza zakres pomiędzy +5ºC i +30ºC. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków po
wykonaniu tynku, należy chronić warstwę przed ich działaniem. Należy prowadzić pielęgnację wykonanej powierzchni przez
co najmniej 1 dobę.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Kontrola podłoża
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności,
równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności.
- odchyłki geometryczne podłoża.
6.2. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu
formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.

str. 18

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do
robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBÓT
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
powinny zostać wpisane w księdze obmiarów i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i
Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Wyniki wyrażone w jednostkach w określonych w Przedmiarze robót.
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót powinien obejmować następujące etapy:
•
Renowacja wypraw tynkarskich
•
Wykonanie warstwy ujednolicającej na powierzchni ścian i gzymsów
•
Wykonanie powłok hydroizolacyjnych w poziomie cokołu, montaż okładzin z piaskowca.
8.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy (w przypadku robót
podlegających pozwoleniu na budowie).
8.3. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie
z zasadami z ST (Specyfikacja ogólna). Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i
przedstawić je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST „Wymagania ogólne”, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4:
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 2003.
2. Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1:
Tynki, ITB, Warszawa 2003.
3. Karty techniczne produktów.
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SST4

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ (CPV 45262100-2)

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze
wzniesieniem rusztowania w celu wykonania remontu elewacji oraz pokrycia łuku bramnego przy ulicy Krzywe Koło w
Warszawie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem rusztowań.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami
zawartymi w ST 01 „Wymagania ogólne”.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z
ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do
robót, wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu organowi, na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie
z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. Materiały użyte do montażu rusztowań
powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Należy stosować materiały zgodnie z
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania
prac montażowych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu
jak:
- samochód skrzyniowy;
- przyczepa skrzyniowa;
- samochód dostawczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Ponadto:
1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.
2. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny
wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
3.Montaż rusztować, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem
indywidualnym.
4. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
5. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.
6. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:
- użytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
- datę przekazania rusztowania do użytkownika;
- odporność uziomu;
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
7. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
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8. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i
niezbędnej ilości materiałów;
- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
- zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
- zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
- posiadać poręcz ochronną,
- posiadać piony komunikacyjne.
10. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż
20m, a między pionami nie większa niż 40m.
11. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód
opadowych.
12. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.
13. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5kN.
14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy
umieszcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą linią.
15. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany.
16. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może
przekraczać 1,5kN.
17. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
18. Rusztowania powinny posiadać co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.
19. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych,
powinny posiadać daszki ochronne osłonę z siatek ochronnych.
20. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.
21. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztować są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed
upadkiem z wysokości.
22. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
23. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.
24. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie licząc pomostu na którym roboty są wykonywane.
25. Montaż, eksploatacja demontaż rusztować oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.
26. Montaż, eksploatacja demontaż rusztować są zabronione:
- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10m/s.
26. Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztować po zakończeniu pracy jest zabronione.
28. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
29. Zakres czynności objętych sprawdzeniami o którym mowa w punkcie 28, określa instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.
30. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a
pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.
31. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież i sprzęt ochronny i roboczy.
32. Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością
wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady jakości robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora
nadzoru.
Kontroli podlega:
- liniowość i ustawienie rusztowania;
- stabilność konstrukcji;
- wykonanie połączeń.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: m2 rusztowania.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montażu rusztowań.
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Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST „Wymagania ogólne”, pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
❑ PN-M- 479001:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. określenia , podział i główne parametry.
❑ PN-M–47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
❑ PN-M- 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
❑ PN-M- 47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
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