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Specyfikacja techniczna St-O – WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych
związanych z remontem dachu, elewacji, muru, ogrodzenia oraz budowa podjazdu dla
niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ulicy Górnośląskiej 41 w Warszawie.
Zakres specyfikacji obejmuje następujące opracowania:
a. STS-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
b. STS-2 - Roboty murowe
c. STS-3 –Roboty tynkarskie
d. STS-4 - Roboty sztukatorskie i renowacja kamienia
e. STS-5 - Roboty malarskie
f. STS-6 – Roboty izolacyjne
g. STS-7- Nawierzchnie
h. STS-8- Renowacja elementów metalowych
i. STS-9- Stolarka okienna i drzwiowa
k. STS -10 –Roboty instalacyjne elektryczne
Zakres robót obejmuje wykonanie remontu w następujących branżach:
 budowlanej
- kod CPV 45210000- 2
 instalacyjnej

- kod CPV 45330000

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej:
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Opis przedmiotu zamówienia. Remont obejmuje roboty:

budowlane

instalacyjne
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlane i instalacyjne, opisane w
Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- Roboty murowe
- Roboty tynkarskie
- Roboty sztukatorskie i renowacja kamienia
- Roboty malarskie
- Roboty izolacyjne
- Nawierzchnie
- Renowacja elementów metalowych
- Stolarka okienna i drzwiowa
- Roboty instalacyjne elektryczne
1.4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Roboty tymczasowe obejmują:
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a. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b. doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy
c. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych
1.5. Określenia podstawowe
Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robót.
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:
 ST - Specyfikacja Techniczna
 STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa
 Kod CPV – oznaczenia liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót
zgodnie z określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzenie nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.).
1.6. Informacja o terenie budowy
Prace zlokalizowane są w budynku przy ul. Górnośląskiej 41 w Warszawie.
1.7. Wymagania ogólne
1.7.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
1.7.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją przetargową
Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
będą zgodne z dokumentacją przetargową , ST, STS. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą
zgodne w pełni z dokumentacją przetargową ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną
1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 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.
1.7.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
1.7.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.7.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.7.10 Ochrona i utrzymanie ruchu
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystości
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. Za wszelkie zniszczenia
odpowiada Wykonawca. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu
budowy oraz terenów przyległych, a w szczególności klatek schodowych i korytarzy. Jest zobowiązany
także do zapewnienia sprawnej komunikacji mieszkańcom budynku.
1.7.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Zgodnie z Ustawą „Wyroby budowlane”(Dz.U.04.92.881), wyrób
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany
znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej. Oznakowany z zastrzeżeniem ust.4 znakiem budowlanym,
którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy „Wyroby Budowlane”.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.
2.3. Przechowywanie i składanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne
na budowie, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów
będzie w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów należy traktować jako
przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. Wykonawca może
zastąpić materiały i urządzenia równoważnymi stosując te same parametry techniczne, jakościowe i
wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności
od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy, powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w dokumentacji przetargowej, ST, STS i zaakceptowany przez Zamawiającego. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy przez Zamawiającego.
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 przetargowej ST, STS i wskazaniami Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Program zapewnienia jakości robót (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacja przetargową, ST, STS oraz poleceniami i zaleceniami przekazanymi przez
Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a. część ogólną opisową:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej
kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowaną formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,
b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość
środków transportu oraz urządzenia pomiarowo- kontrolne
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich
właściwości w czasie transportu
 sposób i procedurę pomiarów oraz badań
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
5.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary, badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS jednak nie
rzadziej
niż
jest
to
określone
w
ST.
STS,
normach
i wytycznych. W przypadku braku określenia Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
5.3. Pobieranie próbek
Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca.
5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS należy stosować
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do
pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie badań lub
pomiarów. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji
Zamawiającego.
5.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ.
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Zamawiający poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań. W takim przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.
5.7. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą „Wyroby
budowlane”(Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonaniu robót
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umieszczony w określonym przez Komisję Europejską
wykazie
wyrobów
mających
niewielkie
znaczenie
dla
zdrowia
i
bezpieczeństwa,
dla
których
producent
wydał
deklarację
zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Oznakowany z zastrzeżeniem ust.4 znakiem budowlanym,
którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy „Wyroby Budowlane”.
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja przetargową, ST,
STS, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w
robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
obowiązujących na terenie Zamawiającego.
6.2. Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy ustalone zostanie składowanie materiałów, lokalizacji
zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia
zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie niezbędne do prowadzenia
robót.
6.3. Dokumenty budowy
6.3.1.Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby która go dokonała, z podaniem jej
imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, chronologiczne, 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 Zamawiającego.
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6.3.2.Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych
w
kosztorysie
i wpisuje do Księgi Obmiarów.
6.3.3.Pozostałe dokumenty budowy
a. protokoły przekazania terenu budowy,
b. umowy cywilno – prawne,
c. protokoły odbioru robót,
d. protokoły z narad i ustaleń,
e. korespondencja na budowie.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów
rzeczowych.
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacją przetargową, ST, STS w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub ST,
STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia
wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargowa.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestowych to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym
okresie trwania robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót
będą zaakceptowane przez Zamawiającego.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami w księdze
obmiaru. W razie braku miejsca mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi
obmiaru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STS roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy;
a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b. odbiór częściowy
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c. odbiór końcowy
d. odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót stanowiących
zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w dokumentacji
przetargowej. Odbiór częściowy robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
8.4. Odbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów
wymienionych poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego w
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych
dokumentów,
ocenie
wizualnej
oraz
zgodności
wykonania
robót
z dokumentacją przetargową, ST, STS. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów
częściowych.
8.5. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową jeżeli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b. dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
c. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
d. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w
okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usunięciem wad ujawnionych w tym okresie.
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9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCHI TOWARZYSZACYCH I PODSTAWOWA PŁATNOŚĆ
9.1. Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
9.2. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji
w wycenionym przedmiarze robót.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynniki,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, STS, w
dokumentacji przetargowej a także obowiązujących przepisach, bez względu na to, czy zostało to
szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy tez nie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysowa. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa
się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku . Prawo Budowlane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B -10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
 PN-70/prefabrykowanych-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi.

Ustawą „Wyroby budowlane”(Dz.U.04.92.881),

PN-EN 13647; 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe

PN-B-91000; 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty rozbiórkowe
Kod CPV 45111300-1-Roboty rozbiórkowe
1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne są prace związane z remontem dachu, elewacji,
muru, ogrodzenia oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ulicy
Górnośląskiej 41 w Warszawie.
2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
3.
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Szczegółowa.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót na obiekcie;

Demontaż rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich

Skucie tynków zewnętrznych i zniszczonych elementów z kamienia (budynek, ogrodzenie)

Skucie posadzki tarasu

Demontaż uszkodzonych elementów balustrad, muru itp.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

utylizacja i wywóz gruzu
4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją
techniczną.
6.
Materiały
Nie występują
7.

Sprzęt
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworów będą
wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi.
8.

Transport
Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
9.

Wykonanie robót
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Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-0.
10.

Rozbiórki i demontaże
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki
w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i
demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacją przetargową (kosztorys ślepy).
Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację elektryczną i
wod.-kan. i gazową. Roboty należy tak prowadzić, aby nie została naruszona stateczność elementu
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku
lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Przy wykłuwania otworów drzwiowych wykonać
nadproża godnie z opisem technicznym do projektu. Gruz należy wytransportować poza obiekt i
składować w gruzowniku.
11. Kontrola jakości robót
Zgodnie z ST-O punkt 5.
12. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z ST-O punkt 7.
13. Odbiór robót
Zgodnie z ST-O punkt 8.
14. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawowa płatność
Zgodnie z ST-O punkt 9.
15. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z ST-O punkt 10
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STS-2 - Roboty murowe
Kod CPV
45262522-6 – Roboty murowe
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne są prace związane z remontem dachu,
elewacji, muru, ogrodzenia oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym
przy ulicy Górnośląskiej 41 w Warszawie
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Szczegółowa.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót na obiekcie;
- zszycie głębokich spękań ścian zewnętrznych
- uzupełnienie ubytków murów
- wykonanie słupó16. żelebetowych w ogrodzeniu
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny
za
jakość
wykonania
robót
i
ich
zgodność
z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną. Przed przystąpieniem do prac wymiary winien
sprawdzić w naturze.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy
wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółowa występują niżej
wymienione materiały podstawowe:
 gips szpachlowy
 pręty stalowe np. typu HeliBar, lub równoważnych
 zaprawa do iniekcji pęknięć np. Helibond MM2 lub mineralnego materiału iniekcyjnego
Centricrete MV, lub równoważnych
 cegła ceramiczna pełna
 zaprawa cementowo-wapienna 8 MPa
 grunt np. StoPrep Miral, , lub równoważny
 zaprawa wyrównawcza np. StoPorenputz, lub równoważna
 preparat do dezynfekcji muru np. StoPrim Fungal, lub równoważny
7. Sprzęt
Przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje
następujący sprzęt: rusztowanie narzędzia i sprzęt do robót murowych.
8. Transport
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Cegły i gips przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniami oraz przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych, a w
szczególności zabezpieczone przed działaniem wilgoci, na czas transportu.
9. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Prace
wykonywać na powierzchniach oczyszczonych z wierzchniej warstwy tynku cementowego typu
„baranek. W miejscu występowania rys zaleca się pogłębienie zarysowań i oczyszczenie podłoża.
Wykonać dezynfekcję murów, w celu całkowitego wyeliminowania zarodników. Można do tego
zabiegu zastosować preparaty fabryczne np. StoPrim Fungal. Gruntowanie powierzchni zarysowań
wykonać gruntem np. StoPrep Miral rozcięczonym do 10%. Naciągnąć zaprawę wyrównawczą
kilkukrotnie do grubości 2cm – np. StoPorenputz ( lekki tynk wapienno-trasowy z mikrowłóknami)
oraz uzupełnić lekkie ubytki na dobrej elewacji. Ponowne gruntowanie wykonać tylko raz na
naprawione podłoże np. StoPrep Miral. Nakładanie tynku np. StoTrass Filzputz (tynk wierzchni)
zatrzeć na gładko pacą plastikową z gąbką. Ponowne gruntowanie całości np. Sto-HydroGrunt,
schnięcie min.48h. Wykonać nowe tynki pod schodami przy pomieszczeniu wodomiaru, obecnie
ściany nieotynkowane. W/w preparaty można zastąpić preparatami o równoważnych właściwościach.
10. Kontrola jakości robót
Zgodnie z ST-O punkt 5. Kontrola robót także obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
sprawdzenie jakości materiałów i prawidłowości wymiarów.
11. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z ST-O punkt 7.
12. Odbiór robót
Zgodnie z ST-O punkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
13. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawowa płatność
Zgodnie z ST-O punkt 9.
14. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z ST-O punkt 10.
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STS-3 – Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4– Tynkowanie
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zewnętrznych budynku i ogrodzenia przy ul. Górnośląskiej 41.
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Szczegółowa.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót tynkarskich związanych z wykonaniem nowych tynków zewnętrznych na
budynku, kominach i jego ogrodzeniu.
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją
techniczną.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu
robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółowa występują niżej wymienione materiały
podstawowe, zgodne z polskimi normami:
 zaprawę np. StoTrass HM 01*
 zaprawa do szprycowania np. StoMurisol VS*

 farba podkładowa Keim Soldalit – Grob*.
 piasek, cement, czysta woda
*lub równoważne

7. Sprzęt
Przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST występuje następujący sprzęt:
mieszarka do zapraw, agregat do mechanicznego nakładania, zbiorniki na wodę, pomosty robocze,
narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich, drabiny etc.
8. Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały powinny być przewożone w
opakowaniach fabrycznych. Należy w czasie transportu zabezpieczyć przewożone materiały przed
możliwością przemieszczania się w skrzyni ładunkowej.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach
zamkniętych
9. Wykonanie robót
15

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przed
przystąpieniem do robót tynkarskich muszą być ukończone wszystkie roboty stanu surowego,
powinny być wykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzona
stolarka otworowa zewnętrzna. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn.
odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane
części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej.
Przy uzupełnianiu brakujących fragmentów starych tynków, zaprawy muszą posiadać optymalny
skurcz i nie mogą być zbyt mocne w stosunku do starego podłoża, dlatego należy zastosować
zaprawę np. StoTrass HM 01 - zaprawa wapienno-trassowa o historycznej recepturze; posiada
mikrowłókna - szczególnie do lokalnych napraw w grubościach 1-2cm; wytrzymałość ok. 3MPa,
wysoka paroprzepuszczalność ^<15. Wcześniej należy wykonać szpryc z zaprawy np. StoMurisol VS specjalna gotowa w pełni nasiąkliwa zaprawa do szprycu zawierajaca spoiwo odporne na obecność
soli budowlanych. Wykonać nowe tynki pod schodami przy pomieszczeniu wodomiaru, obecnie
ściany nieotynkowane. Po wykonaniu nowych tynków oraz naprawie tynków do pozostawienia należy
wykonać tynki nawierzchniowe. Muszą one posiadać odpowiednie cechy użytkowe oraz
technologiczne w zależności od rodzaju podłoża. W przypadku pozostawienia części starych tynków,
końcowa gładź musi mieć większa elastyczność oraz przyczepność, uwzględniającą różną chłonność i
naprężenia starych i nowych tynków. Niezależnie jednak od stopnia wymiany tynków (częściowo lub
całkowicie) musi być spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności - najbardziej optymalny to
Sd <0,2m oraz moduł elastyczności E <7000 lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do
wytrzymałości na zginanie <3. Proponuje się zastosowanie tynku StoTrass Filzputz lub Feinputzmineralnego tynku nawierzchniowego z trassem dostępnego w różnych frakcjach kruszyw
(0,3/0,5/0,6 i 0-1mm) który zawiera dodatki mikrowłókien; posiada bardzo wysoka
paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepność i paro przepuszczalność lub farbę
podkładową Keim Soldalit - Grob. Ostateczny wybór frakcji kruszyw i faktury tynku
nawierzchniowego należy uzgodnić komisyjnie z przedstawicielem Stołecznego Urzędu Ochrony
Zabytków po wykonaniu prób na elewacjach. Po wykonaniu nowych tynków oraz naprawie tynków
do pozostawienia należy wykonać tynki nawierzchniowe. Muszą one posiadać odpowiednie cechy
użytkowe oraz technologiczne w zależności od rodzaju podłoża. W przypadku pozostawienia części
starych tynków, końcowa gładź musi mieć większa elastyczność oraz przyczepność, uwzględniającą
różną chłonność i naprężenia starych i nowych tynków. Niezależnie jednak od stopnia wymiany
tynków (częściowo lub całkowicie) musi być spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności najbardziej optymalny to Sd <0,2m oraz moduł elastyczności E <7000 lub stosunek wytrzymałości na
ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3. Proponuje się zastosowanie tynku StoTrass Filzputz lub
Feinputz- mineralnego tynku nawierzchniowego z trassem dostępnego w różnych frakcjach kruszyw
(0,3/0,5/0,6 i 0-1mm) który zawiera dodatki mikrowłókien; posiada bardzo wysoka
paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepność i paro przepuszczalność lub farbę
podkładową Keim Soldalit - Grob. Ostateczny wybór frakcji kruszyw i faktury tynku
nawierzchniowego należy uzgodnić komisyjnie z przedstawicielem Stołecznego Urzędu Ochrony
Zabytków po wykonaniu prób na elewacjach. W/w preparaty można zastąpić preparatami o

równoważnych właściwościach.
10. Kontrola jakości robót
Zgodnie z ST-O punkt 5.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w zakresie:
 zgodności z dokumentacją przetargową
 jakości zast. materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży
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przyczepności tynków do podłoża
grubości tynków
wyglądu powierzchni tynku
wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

11. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z ST-O punkt 7.
Powierzchnię tynków oblicza się w m2.
12. Odbiór robót
Zgodnie z ST-O punkt 8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja przetargową, projektową i uzgodnieniami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
13. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawowa płatność
Zgodnie z ST-O punkt 9.
14. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z ST-O punkt 10.
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45410000-4

STS-4 ROBOTY SZTUKATORSKIE I RENOWACJA KAMIENIA

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
sztukatorskich i renowacji kamienia budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej
41.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują uzupełnienie brakującego tynku na elewacjach. Zakres
robót obejmuje:
- oczyszczenia elementów podlegających renowacji
- renowacji elementów ciągnionych, detali architektonicznych
- renowacja elementów kamiennych (piaskowiec) i wykonanie nowych (czapki)
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, właściwymi
normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w ST B-K. 00.00.00
(kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne”
-Środek do usuwania starych powłok malarskich ulegający rozkładowi biologicznemu nie
stwarzający zagrożenia dla środowiska
-Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupełnień detali sztukatorskich
(wykonanie rdzenia) Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podłoży zabytkowych
o wysokiej porowatości ok30% jasnej barwie niskiej alkaliczności nie powodująca wykwitów
-Mineralna zaprawa sztukatorska do ciągniętych elementów tynku
-zaprawa drobnoziarnista do wykonania ostatniej warstwy ciągniętej
-Materiały sztukatorskie do wykonywania modeli elementów
-Materiały do wykonania form
-Materiały do wykonywania odlewów ubijanych w formie tj: Zaprawa wapienno trasowa o niskim
skurczu do wykonania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa murarska i
tynkarska do podłoży zabytkowych o wysokiej porowatości ok30% jasnej barwie niskiej
alkaliczności nie powodująca wykwitów oraz jako warstwa powierzchniowa mineralna zaprawa
sztukatorska do ciągniętych elementów
-Czysta woda zarobowa
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Wszystkie przewidywane do zastosowania materiały z uwagi na konieczność zachowania programu
konserwatorskiego muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru oraz STKZ.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 3.
„Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót renowacji detalu architektonicznego przewiduje się wykorzystanie
następującego sprzętu :
-Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciągłym- elektryczne
-Wyciąg jednomasztowy, rusztowania
- Łaty tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe , filcowe , młotki murarskie, szpachelki
oraz skrobaki do cyzelowania dla elementów ciągniętych z narzutu wzorniki i prowadnice
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania wykonania transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 4.
„Wymagania ogólne”
4.2.Transport materiałów:
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.. Przewożony ładunek
należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 5.
„Wymagania ogólne”
Elementy sztukatorskie należy oczyścić ręcznie za pomocą narzędzi sztukatorskich do modelowania i
cyzelowanie. W celu usunięcia starych powłok malarskich z elementów ciągnionych zaleca się
stosowanie wody w postaci pary wodnej, tak aby nie nasączyć wilgocią zaprawy i muru. Powierzchnie
gzymsów i detali po wzmocnieniu rys oczyścić ze starych powłok malarskich stosując preparat np.
GRAFITTI ENTFERNER i zmywanie ręczne lub mechaniczne z użyciem ciepłej wody. Należy skuć z
powierzchni elewacji warstwy odspojonego i zniszczonego tynku do warstwy nośnej muru. Zamknąć
wszystkie spoiny i rysy stosując szpachlówkę naprawczą. Dokonać napraw powierzchni tynków w
miejscach ubytków, stosując do naprawy zaprawę cementowo – wapienną. Duże ubytki i profile
ciągnione powinny być oczyszczone i wzmocnione powierzchniowo preparatem np. SILICATFESTIGER.
Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości wykonać obrzutkę z materiału np. VOSPRITZMORTEL z
dodatkiem środka zwiększającego przyczepność np. HAFTFEST. Głębokie ubytki wypełnić zaprawą
rdzeniową np. GROBZUGMORTEL, tak by do uzupełnienia ubytku pozostała warstwa grubości 2-4
mm, rdzenia nie wygładzać, pozostawić fakturę szorstką. Po stwardnieniu zaprawy rdzeniowej
uzupełnić profil zaprawą cienkowarstwową do profili ciągnionych np. FEINZUGMORTEL. Brakujące
detale (np. rozety) i zniszczone elementy (np. bazy tralek balustrady) otworzyć przez zrobienie
odlewu lub modelu w skali 1:1 i wykonanie ich z mieszanki gipsu z niewielkim dodatkiem wapna i
stiuku, aby zmniejszyć podatność zaprawy na zniszczenie i korozję.
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Kamień. Zanieczyszczenia kamienia usuwać ciśnieniowo (para wodna ciśnienie robocze ok.8 bar)
wspomaganych preparatami chemicznymi np. Alkutex Fassadenreiniger Paste Remmers*. Następnie
przeprowadzić czyszczenie powierzchni piaskowca strumieniem pary ( wytwornica pary np. DE 4002
Kaercher*). Doczyszczenie z pozostałych nawarstwień ręcznie metodami mechanicznymi przy użyciu
dłut kamieniarskich, skalpeli, kamieni ściernych z zachowaniem istniejącej faktury. Dezynfekcja
powierzchni skażonych mikrobiologicznie np. Remmers BFA* lub roztworu Lichenicydy* stężenie 1%.
Metodę czyszczenia i środek czyszczący należy wybrać po wykonaniu prób i zatwierdzeniu przez
służby konserwatorskie. Konieczne jest też całkowite usunięcie spoin cementowych oraz
skorodowanych wypełnień fugowych, które utraciły dużą część oryginalnego spoiwa, oraz są silnie
zasolone. Zabieg ten należy wykonać ręcznie poprzez wykucie dbając o jak najmniejsze uszkodzenia
piaskowca. Do zabiegu odsalania można użyć bentonitu lub okładów z ligniny, stosując metodę
migracji soli do rozszerzonego środowiska. Okłady z wody destylowanej i waty celulozowej, w
przypadku partii silnie zasolonych zabieg stosować do zredukowania poziomu zasolenia < 0,5%.
Wzmocnienie osłabionych i osypujących się partii kamienia hydrofilnym preparatem na bazie
tetraetoksysilanu np. Remmers 300 KSE* metodanatrysku lub pędzlowania „mokre na mokre”, do
przesycenia preparatem podłoza po wykonaniu impregmacji należy sezonować wzmocnione
fragmenty w atmosferze podwyższonej wilgotności prze zokres ok. 4 tygodni. Spękane i odspojone
fragmenty piaskowca kleić żywicą epoksydową np. Remmers Viscacid Iniektionsharz 100*. W
przypadku spękań i szczelin wykonać iniekcje środkiem konsolidującym: dyspersją akrylową Primal AC
33 - drobne szczeliny, większe roztworem uelastycznionej żywicykrzemoorganicznej Remmers
Funcosil KSE 500 EST* z wypełniaczem Funcosil KSE Fullstoff A/B*. Uzupełnienie ubytków w
piaskowcu przeprowadzić przy użyciu gotowych barwionych w masie zapraw restauratorskich np.
Remmers Funcosil Restauriermortel * lub zapraw mineralnych na bazie białego cementu, wapna i
piasku płukanego o właściwościach fizycznych i mechanicznych oraz wyglądzie maksymalnie
zbliżonym do oryginalnego materiału. Ubytki duże uzupełnić przez flekowanie lub odtworzenie
całego detalu architektonicznego. W miejscu brakujących elementów kamiennych wykonać nowe z
zachowaniem wymiarów i wzorów pierwotnych. Zaprawy do spoinowania muszą przede wszystkim
posiadać szybki transport wody i optymalną wytrzymałość mechaniczną zgodną z materiałem
oryginalnym- jeżeli zaprawa będzie zbyt mocna i zbyt szczelna - w niedługim czasie będzie
następować degradacja kamienia, mimo, że nowa zaprawa będzie trwała . Proponujemy tutaj
zastosowaćgotowa renowacyjna zaprawę do spoinowania np. Remmers Funcosil Fugenmortel* lub
trasowo – wapienną na bazie wapna trasowego Tubag Trass Kalk* z płukanym piaskiem kwarcowym.
Ewentualne scalenia kolorystyczne poszczególnych fragmentów cegieł w murze należy wykonać
specjalną silikatową farbą bez bieli tytanowej do laserunków np. StoSil Lasura. Hydrofobizację
piaskowaca wykonać metodą pędzlowania preparatem np. Ispo Fassadenschutz BS 290*, gotowym
preparatem do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanów i siloksanów w rozpuszczalniku
organicznym lub roztworem żywicy silikonowej np. Remmers Funcosil SNL*.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 6.
„Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości robót
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Wymagania powinny być prowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. a w
szczególności ocenie należy poddać:
 ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną
 Ślady łączenia z podłożem mało widoczne, ślady łączenia uzupełnień z istniejącym
elementem niewidoczne
 rysunek detalu wyraźny i ostry podlegający ocenie wzrokowej
 Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni detalu ani trwałych
śladów zacieków
 nie dopuszcza się pęknięć powierzchni elementów
 nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikających z podłoża
 nie dopuszcza się odstawania , odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek
niedostatecznej przyczepności zapraw do podłoża
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi elementów sztukatorskich i kamiennych
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 7.
„Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru 1 szt dla elementów sztukatorskich, 1
mb dla elementów ciągnionych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót tynkarskich.
9. PODATAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 9.
„Wymagania ogólne”
9.2. Płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach mb i szt.
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STS-5 – Roboty malarskie
Kod CPV
45442100-8– Roboty malarskie
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich dla budynku przy ul. Górnośląskiej 41 w Warszawie.
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Szczegółowa.
Wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe wykonywane w
warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb emulsyjnych. Roboty, których
dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
na obiekcie;
 przygotowanie powierzchni pod malowanie
 malowanie
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją
techniczną.
6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu robót
objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółowa występują niżej wymienione materiały
podstawowe:
 środek gruntujący np. StoPrim Micro lub Keim Soldalit – Grob*
 krzemoorganiczna farba laserunkowa np. StoSilco*
Farby należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż +5oC.
*lub inne preparaty o równoważnych właściwościach

7. Sprzęt
Przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje
następujący sprzęt: rusztowanie, drabiny, pomosty rusztowaniowe, narzędzia i sprzęt do robót
malarskich.
8. Transport
Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających
temperaturę nie niższą niż +5oC.
9. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji techniczne ST-0.
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Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do
malowania, naprawić uszkodzenia. Następnie należy powierzchnie zagruntować. Roboty malarskie
powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Należy sprawdzić
wilgotność podłoża. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta
farb. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i
odprysków.
10. Kontrola jakości robót
Zgodnie z ST-O. Przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca powinien wykonać badanie
powierzchni tynków, gładzi nie wcześniej niż po 7 dniach ich ukończenia. Badania
robót malarskich powinny być przeprowadzone w zakresie:
 zgodności z dokumentacją,
 jakości zastosowanych materiałów,
 prawidłowego przygotowania podłoża,
 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorem,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 przyczepności farby do podłoża,
 wyglądu zewnętrznego powierzchni.
11. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z ST-O punkt 7.
12. Odbiór robót
Zgodnie z ST-O punkt 8. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót malarskich. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
13. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawowa płatność
Zgodnie z ST-O punkt 9.
14. Dokumenty odniesienia- Zgodnie z ST-O punkt 10.
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STS -6 – Roboty izolacyjne
CPV 45320000-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych
dla budynku przy ul. Górnośląskiej 41 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót izolacyjnych występujących w obiekcie objętych kontraktem, a w
szczególności izolacji płyt balkonowych i tarasu budynku oraz izolacji dachu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia stosowane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania
w ST B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne”

i

składowania

podano

2.2. Dobór materiałów
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty. Materiały nie odpowiadające
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót w którym
znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Materiały do wykorzystania podczas robót
izolacyjnych;
- papa termozgrzewalna
- izolacja szlamowa i taśmy izolacyjne do narożników
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
Pkt 3. „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania prac.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub grożące
zdrowiu zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt 4. „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów:
Wszystkie materiały izolacyjne należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji
leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportu , o ile wymagania producenta
nie stanowią inaczej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
Pkt. 5. „Wymagania ogólne”
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 6. „
Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót izolacyjnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza
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się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowym norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wszystkie izolacje jako roboty znikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem :
- jakości zastosowanego materiału ,
- szczelność i właściwa grubość w-wy izolacji ,
- właściwości zastosowanych materiałów , zgodnie z przeznaczeniem,
- wypełnienie elementów przegród izolowanych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 ( kod 45000000-07) pkt. 7.
„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt.9
„Wymagania ogólne”
9.2. Płatności za roboty izolacyjne
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE.
10.1. Ilości robót izolacyjnych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
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STS – 7 – Nawierzchnie

45422000-1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
remontem nawierzchni tarasu i balkonów budynku przy ul. Górnośląskiej 41 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Zakres robót obejmuje:
– wykonanie nawierzchni tarasu z płyt chodnikowych wraz z podbudową i obrzeżami
- wykonanie warstwy
mrozoodpornych

wierzchniej

nawierzchni

balkonów

z

płytek

gresowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia stosowane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie
technicznym.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano
w ST B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne”;
- piasek i cement
- wylewka betonowa
- płyty chodnikowe 50x50x5
- obrzeża betonowe 30x8cm
- pospółka
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- płytki gresowe mrozoodporne w kolorze szarym
-zaprawa klejąca elastyczna i fuga wodoodporna
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
Pkt 3. „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania prac.
Można stosować sprzęt dopuszczony przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt 4. „Wymagania ogólne”. Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
Pkt. 5. „Wymagania ogólne”
Jako materiał wierzchni użyć płyt chodnikowych 50x50 cm, szarych fazowanych. Jako
elementy zakończeniowe należy wbudować obrzeża betonowe szare 8x30 cm. Jako warstwy
podbudowy wykonać podsypkę cementowo – piaskową grubości 4 cm oraz 15 cm warstwę
odcinającą z pospółki. W celu odsunięcia wody od ścian budynku wykonać spadki poprzeczne
opaski nie mniejsze niż 2% oraz spadki poprzeczne nawierzchni nie mniejsze niż 1%. Warstwy
oraz geometrię układu wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt. 6. „ Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości robót
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PNEN 991:1999. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 ( kod 45000000-07) pkt. 7.
„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostkami obmiaru są:
m² powierzchni nawierzchni
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 8.
„Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt.9
„Wymagania ogólne”
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
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Cena 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie brukowca i innych materiałów,
- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzeży,
- ułożenie płyt chodnikowych/ płytek gresowych,
- ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem łamanym bez zalewania spoin lub z
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową,
- przysypanie warstwą piasku lub żwiru,
- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
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STS – 8 – Remont elementów metalowych
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem elementów metalowych budynku Górnośląska 41 w Warszawie.
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Szczegółowa.
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy:
• Remontu balustrad balkonów i tarasu
• Remontu krat
• Wymiany obróbek blacharskich
• Remont furtki
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją
techniczną.
6. Materiały i wykonanie
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu
robót objętych niniejszą SST występują niżej wymienione materiały podstawowe:
-podkład miniowy lub farba podkładowa typu Rofalin Rostschutzgrundfarbe* firmy Remmers
-lakieru ftalowego z inhibitorem korozji żelaza np. Ftalomat lub dwukrotne malowanie farbą Rofalin
Buntlack* firmy Remmers.
W pierwszej kolejności czyścić powierzchnie metalu z produktów korozji oraz warstw starego
lakieru, z zastosowaniem szczotek metalowych (nakładek na wiertarkę elektryczną) lub przez
piaskowanie. Zabezpieczenie powierzchni metalu podkładem miniowym lub farbą podkładową typu
Rofalin Rostschutzgrundfarbe* firmy Remmers. W przypadku elementów ozdobnych wykonanie
powłoki zewnętrznej z lakieru ftalowego z inhibitorem korozji żelaza np. Ftalomat* lub dwukrotne
malowanie farbą Rofalin Buntlack* firmy Remmers. W przypadku elementów które będą zasłonięte
tynkiem należy ostatnią warstwę lakieru (mokrą) posypać piaskiem w celu zwiększenia przyczepności.
W przypadku uszkodzonych lub brakujących elementów zaleca się wykonać ich rekonstrukcję.
*- lub równoważne

7. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Zamawiającego.
31

8. Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem.
9. Kontrola jakości robót
Zgodnie z ST-O.
10. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z ST-O punkt 7.
11. Odbiór robót
Zgodnie z ST-O punkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie warunki podane przez Zamawiającego zostały spełnione.
12.Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawowa płatność
Zgodnie z ST-O punkt 9.
13. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z ST-O punkt 10.
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STS – 9– Stolarka okienna i drzwiowa, furtka
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, wymiana stolarki
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem stolarki okiennej i drzwiowej oraz furtki do budynku Górnośląska 41 w
Warszawie.
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegółowej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Szczegółowa.
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy:
• Remontu i konserwacji adaptowanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz furtki
• Wymiany stolarki okiennej wskazanej w dok. proj
4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją
techniczną.
6. Materiały i wykonanie
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu
robót objętych niniejszą SST występują niżej wymienione materiały podstawowe:
Konserwacja adaptowanej stolarki okiennej i drzwiowej
Drzwi wejściowe, stolarkę okienną oraz furtkę drewnianą w elewacji frontowej oczyścić ze starych
powłok malarskich, przy pomocy środków chemicznych. Można np. zastosować preparat RD-Decap
Eco firmy NOXAN, lub inny, o zbliżonych właściwościach. Preparat do usuwania farb i lakierów należy
nałożyć pędzlem równomiernie na powłokę malarską następnie odczekać 30 - 45 min, aby środek
mógł zareagować. Po czym należy usunąć starą farbę szpachelką lub skrobakiem. Grube powłoki
farby malarskiej mogą wymagać parokrotnego traktowania w/w środkiem. Po usunięciu starej farby
olejnej należy oczyścić powierzchnię preparatem czyszcząco-odtłuszczającym lub wodą. Po usunięciu
wtórnych nawarstwień możliwa będzie zarówno właściwa ocena rzeczywistego stanu drewna jak i
pozostałości pierwotnej warstwy malarskiej. W razie konieczności przewiduje się impregnację
drewna w roztworze paraloidu B72 w ksylenie o odpowiednim stężeniu metodą powlekania.
Równocześnie z impregnacją wykonana zostanie profilaktyczna dezynsekcja i dezynfekcja
zapobiegająca ewentualnemu rozwojowi owadów i drobnoustrojów. W tym celu do roztworu
impregnatu dodany zostanie 5% roztwór parachlorometakrezolu w alkoholu metylowym. Po
wykonaniu impregnacji elementy stolarki zostaną pozostawione w celu odparowania rozpuszczalnika.
Po wykonaniu ewentualnej impregnacji możliwa będzie naprawa zniszczonych połączeń stolarskich
oraz uzupełnienie większych ubytków drewna poprzez wykonanie drewnianych wstawek z drewna
odpowiedniego gatunku. Uzupełnienie większych ubytków drewna wstawkami drewnianymi. W tym
celu wytypowane partie stolarki zostaną przycięte w sposób pozwalający na wklejenie drewnianych
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uzupełnień. Wstawki wklejone zostaną za pomocą kleju stolarskiego akrylowego. Mniejsze ubytki
mechaniczne drewna uzupełnione zostaną przez szpachlowanie pyłem drzewnym zmieszanym z
kitem na bazie rozpuszczalnika. Powierzchnia uzupełnień zostanie wyszlifowana tak, aby uzyskać
jednolitą gładką powierzchnię pod warstwę malarską. Wyrównanie powierzchni drewna za pomocą
gruntu kredowego, po uprzednim zabezpieczeniu pozostałości pierwotnej warstwy malarskiej za
pomocą szelaku. Powierzchnia uzupełnień zostanie opracowana za pomocą papierów ściernych o
odpowiedniej granulacji. Powierzchnia gruntu zostanie zaizolowana 7% roztworem szelaku w
alkoholu etylowym wysokoprocentowym. Elementy drewniane odpylić i zabezpieczyć przed korozją
biologiczną preparatem chemicznym dostępnym na rynku. Frontowe drzwi zewnętrzne dwukrotnie
lakierować lakierem bezbarwnym półmatowy. Nanieść pierwszą warstwę ochronno - dekoracyjną
zachowując strukturę drewna, można zastosować np. Lakierobejcę Ochronno-Dekoracyjną VIDARON
lub inny produkt o podobnych właściwościach. Po wyschnięciu preparatu wykonać tzw. szlifowanie
między warstwowe papierem ściernym gr. 320, odpylić drzwi i położyć kolejną warstwę lakierobejcy.
Kolor należy dobrać w odcieniu drewna z jakiego wykonano drzwi. W przypadku kiedy po usunięciu
starej powłoki malarskiej pozostaną przebarwienia drewna należy dobrać odcień o ton ciemniejszy,
co pozwoli na wyrównanie koloru drewna. Elementy drewniane furtki malować dwukrotnie farba
akrylową półmatową do drewna lub lakierobejcą ochronno –dekoracyjną. Stolarkę okienną malować
farbą olejną w kolorze białym. Wymienić drzwi do pomieszczenia wodomiaru na stalowe okute
blachą, ozdobne wg. rys. wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.
7. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Zamawiającego.
8. Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem.
9. Kontrola jakości robót
Zgodnie z ST-O. Badania robót powinny być przeprowadzone w zakresie;
-sprawdzenie zgodności wymiarów;
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami odwzorowywanymi
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka;
-sprawdzenie prawidłowości wykonania
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania;
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia
10. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z ST-O punkt 7.
11. Odbiór robót
Zgodnie z ST-O punkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie warunki podane przez Zamawiającego zostały spełnione.
12.Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawowa płatność
Zgodnie z ST-O punkt 9.
13. Dokumenty odniesienia
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Zgodnie z ST-O punkt 10.
STS – 10 – Instalacje elektryczne
1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z instalacją piorunochronną budynku przy Górnośląskiej 41 w Warszawie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.
1.3 Zakres robót objętych ST
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
- wykonanie instalacji piorunochronnej,
- wykonanie połączeń wyrównawczych w piwnicy,
- uporządkowanie instalacji natynkowej na elewacji budynku.
1.4 Określenia podstawowe ST
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami budowy
urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–
montażowych „Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz specyfikacją ST Wymagania
ogólne.
zwód pionowy – maszt lub iglica z rury lub drutu
zwód poziomy niski – przewód stalowy ocynkowany na wspornikach dachowych niskich
przewód odprowadzający – przewód stalowy ocynkowany na wspornikach ściennych lub w rurze
izolacyjnej pod tynkiem
przewód uziemiający – bednarka łącząca zwód z uziomem
uziom pionowy – stalowy pręt o długości 3 m pogrążony w ziemi
szyna wyrównawcza – szyna stalowa lub miedziana z zaciskami zamocowana na ścianie w piwnicy i
połączona z uziomem oraz przewodami wyrównawczymi
przewody wyrównawcze – linka miedziana w izolacji o kolorze zielono-żółtym
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z:
- projektem,
- specyfikacją,
- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,
- przepisami.
2. Materiały
WYMAGANIA OGÓLNE:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i
warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji. Wykonawca powinien
powiadomić kierownika budowy o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed
rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny
posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w
Polsce. Jeżeli projekt budowlany lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego wyboru
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić kierownika
budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem materiałów, albo w okresie
ustalonym przez kierownika budowy. W przypadku nie zaakceptowania materiałów ze wskazanego
źródła, wykonawca powinien przedstawić do akceptacji kierownika budowy materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody kierownika
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały wykonawca
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wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Zaprojektowane
materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie.
2.1 Odbiór materiałów na budowie
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego. Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod
względem: zgodności z projektem budowlanym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich
wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez kierownika budowy.
2.2 Składowanie materiałów na budowie
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta, w
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. Należy zachować
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak: kable, przewody,
osprzęt itp. należy przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamkniętych, przewietrzonych i suchych.
3. Sprzęt
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji : Warunki ogólne. Wykonawca
zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu
istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać zgodnie z
Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z
normami środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.
4. Wykonywanie robót
4.1 Ogólne warunki wykonywania robót
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.
4.2 Roboty przygotowawcze
Przy robotach należy spełnić następujące warunki:
- ustalić z ZGN zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i zakłóceń lokalnych
odnośnie: miejsc składowania, niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia
uciążliwości dla mieszkańców,
- przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór (kierownika budowy) oraz
przygotować miejsca pracy.
4.3 Montaż uziomów roboczych
1. Przewody wyrównawcze i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób przewidziany
w projekcie.
2. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały.
3. Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie.
Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób:
- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie powinny być
dłuższe niż 3 m
- uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w
miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego,
- pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy łączyć
przez spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń odpowiednio mocnych i
nie utrudniających pogrążania,
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- górną krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej
gruntu,
- jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym wymagań
dopuszczalnej rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem
wykonać układ uziomowy składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów
pionowych bądź mieszany układ uziomowi składający się z uziomów poziomych i pionowych.
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi.
5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania
kierownikowi budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z projektem
budowlanym oraz wymaganiami specyfikacji. Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien
powiadomić kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia
pisemnie kierownika budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i użytkownika.
Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić rezystancje uziomów i
prawidłowość montażu urządzeń. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości
wykonywanych robót oraz sprawdzenie zgodności robót z projektem budowlanym. Urządzenia i
materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów
pomontażowych.
6. Obmiar robót
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości
użytych materiałów. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno–
kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności.
7. Odbiór robót
Zasady odbioru robót.
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiory robót przewidzianych do zakrycia:
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem.
7.2. Zasady odbioru końcowego robót
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika budowy, po
całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z
projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowiązującymi normami i
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:
- aktualną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów,
- protokół odbioru robót.
8. Podstawa płatności
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i materiałów oraz
jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie.
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