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WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych na podstawie projektu pn. 
„Remont elewacji wraz z termomodernizacją  budynków w zakresie docieplenia elewacji od 
strony podwórka i remontu elewacji frontowych”. 
 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Dz. U. nr 202 poz. 2072. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem 
pewności, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
 

1.5. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, Dziennik Budowy oraz egz. „Dokumentacji 
Projektowej”. 
 

1.6. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa zostanie udostępniona Wykonawcy do przygotowania oferty 
przetargowej . W skład dokumentacja projektowej wchodzą: 

- opis techniczny 
- rysunki 
- specyfikacja techniczna 
- ślepy kosztorys 

Wygrywający przetarg Wykonawca w ramach oferty przetargowej opracowuje we własnym 
zakresie: 

- projekt organizacji wraz z projektem rusztowań i montażu oraz innych konstrukcji 
pomocniczych 

- projekt technologii 
- projekt techniczny powykonawczy zgodny ze stanem wykonania wszystkich 

elementów składowych obiektu 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej przekazanej przez zamawiającego należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru lub 
zamawiającemu. 
Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej 
po uzyskaniu zgody Projektanta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie 
tych robót. 
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2. Materiały. 
 
Szczegółowe wykazy materiałów do realizacji poszczególnych robót podano w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Roboty objęte umową powinny być zadowalające i 
gwarantowanej jakości oraz wykonane z materiałów – gdy nie podano szczegółowych 
wymagań- dobrego handlowego gatunku. Wykonawca jest obowiązany udowodnić jakość 
każdego materiału i wyrobu użytego do wykonania robót. Takie dowody to: atesty, wyniki badań 
i testów przeprowadzonych w laboratorium Wykonawcy lub Dostawcy. Inspektor Nadzoru ma 
prawo odrzucić każdy materiał niezgodny ze Specyfikacją (wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót) lub Polską Normą. Odrzucone materiały lub część konstrukcji i 
powinny być usunięte z budowy. Składowanie materiałów nie powinno powodować utraty cech 
materiałów. 
 
3. Transport. 
 
Transport materiałów na budowę dowolnymi środkami transportu. Ze względu na szczupłość 
miejsca i istniejące powierzchnie betonowe wewnątrz dziedzińca budynków Jerozolimska 
2/4,6/8/10,12,20 preferowany jest transport środkami o mniejszej ładowności i mniejszych 
rozmiarach. Dowóz od strony ulicy Jerozolimskiej, Kwiatka, Synagogalnej wymaga zgody 
zarządcy drogi. 
 
4. Sprzęt. 
 
Roboty przewidziane do realizacji zadania mogą być wykonane ręcznie lub sprzętem 
mechanicznym po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Zakres i jakość robót. 
Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym po przetargu harmonogram robót. Harmonogram 
służy do oceny postępu robót, w przypadku odchyłek Wykonawca powinien uaktualnić 
harmonogram. 
5.1.1. Wykonawca powinien dostarczyć wszelkie materiały i zapewnić usługi niezbędne do 
pełnego wykonania robót i przywrócić teren do stanu poprzedniego. Jest również 
odpowiedzialny za szkody wyrządzone przy prowadzeniu robót, jest zobowiązany do 
uzyskania wymaganych zezwoleń od zarządcy drogi. Powinien podporządkować się 
zarządzeniom, przepisom, obowiązującym nakazom wydanym przez władze lokalne, 
państwowe w zakresie oświetlenia, oznakowania, czyszczenia ogrodzenia, zabezpieczenia, 
itd. Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym plan zagospodarowania placu budowy, 
jego zabezpieczenia i wyposażenia. 

 
5.2. Nadzór Sprawowany przez Zamawiającego. 

 
Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy w odniesieniu do 
planowania i wykonania robót, może wydawać i przyjmować uwagi dotyczące robót, 
aprobować lub odrzucać materiały lub wykonywane roboty, wydawać instrukcje, itp. Nadzór 
powinien być obecny na budowie lub dostępny na żądanie. 
 

5.3. Narady robocze. 
 
Narady robocze mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę. Obecność 
Wykonawcy obowiązkowa. Nadzór jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu narady. W 
protokole należy podać stan i tempo robót, ustalenia techniczne i dotyczące spraw finansowo – 
rozliczeniowych. Ustalenia należy przyjąć za przyjęte jeśli na następnej naradzie nie zostanie 
zgłoszony wobec nich protest. 
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5.4. Załoga Wykonawcy. 
Wykonawca powinien zatrudnić tylko takich pracowników, których kwalifikacje odpowiadają 
wymogom prowadzonych robót i w takiej liczbie, która zapewni zgodny z harmonogramem 
postęp robót. Wykonawca powinien dozorować roboty osobiście lub przez swoich 
upoważnionych przedstawicieli. Powinien przebywać na budowie lub być osiągalnym na 
żądanie. 
 

5.5. Współpraca z innymi Wykonawcami. 
Wykonawca powinien współpracować z innymi Wykonawcami, powinien we właściwym czasie 
dokonać niezbędnych uzgodnień z Nadzorem, aby można było uniknąć błędów i przestojów. 
 
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, 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. 
 

6.1. Przygotowanie dróg dojazdowych 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do 
terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 
dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 
Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których nieprzewidziane są drogi stałe. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 

6.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
bezpieczeństwa środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie  
jego sposobu działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie:  
- lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – 
nie dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym niż dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami 
technicznymi ich wbudowania 
zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w., 
możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne składować w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed dostępem osób 
trzecich. 
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6.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na 
terenie budowy odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 
nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał będzie Inspektora nadzoru o każdym takim 
przewozie. Jeśli pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe spowodują 
uszkodzenia Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
 

6.5. 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 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami inne 

Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i winien informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości 
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 
zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót. 
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów 
-prowadzenie systematycznej kontroli jakości materiałów produkowanych we własnym zakresie, 
zgodnie z PN, dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
-prowadzenie  bieżącej  kontroli  przez  inspektora  oraz  zapoznanie  się zaakceptowanie 
wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy i Zamawiającego. 
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8. Obmiar robót. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót i ilości zabudowanych 

materiałów. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją kosztorysowo – techniczną w 
celu określenia różnic w ilości robót i ustaleniu robót dodatkowych i nieprzewidzianych. 

 
9. Odbiór robót. 

 
9.1. Rodzaje odbioru robót. 

 
9.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu. 

 
Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń, odbierający ustala zakres robót poprawkowych, zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość lub nakazuje usunięcie wadliwego elementu. Ustalenia należy 
potwierdzić wpisem do Dz. Budowy. 
 

9.1.2. Odbiór częściowy robót. 
 
Odbiór częściowy powinien być dokonany w terminie 14 dni po zgłoszeniu obiektu do odbioru. 
W trakcie odbioru częściowego należy sprawdzić prawidłowość wykonania robót poprawkowych 
i uzupełniających w ustalonym terminie. 
 

9.1.3. Odbiór ostateczny robót. 
Po zakończeniu robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz skompletowaniu 
całej przewidzianej w Umowie dokumentacji, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora. Po 
sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru Zamawiający zwołuje spotkanie w 
terminie od daty stwierdzenia zakończenia robót. W protokole należy sprawdzić prawidłowe i 
terminowe wykonanie robót w całości lub jej części. Pozostałe roboty, w których stwierdzono 
usterki i niedociągnięcia, powinny być ujęte oddzielnie. W stosunku do tych robót należy ustalić 
sposób i termin usunięcia usterek na koszt Wykonawcy. 
 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny robót. 
Inspektor dokonuje oględzin robót i zawiadamia Wykonawcę o ewentualnych wadach 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym z pisemnym poleceniem ich usunięcia w terminie 
najpóźniej do 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. Po stwierdzeniu usunięcia przez 
Wykonawcę ewentualnych wad, Inspektor powiadamia Zamawiającego o gotowości obiektu do 
odbioru. Komisja dokonuje wizualnej oceny robót i sporządza protokół odbioru ostatecznego. W 
przypadku konieczności usunięcia wad komisja wyznacza nowy termin. 
 
10. Podstawa płatności. 
 

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

10.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

- Opłaty/dzierżawy terenu, 
- Przygotowanie terenu, 
- Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

10.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

10.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający. 

 
11. Przepisy związane 
 

11.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 
207, poz.2016 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004r. Nr 204, poz. 2086). 

 
11.2. Rozporządzenie 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. 
Nr 209, poz.1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
 

 
 
 
 



8 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
11.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, W-wa 2003, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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Specyfikacja techniczna 

montażu rusztowań 

1. WSTĘP 
  
1.1 Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rusztowania, dla celu realizacji Robót budowlanych. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu robót. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem rusztowania, dla celu realizacji Robót budowlanych. 
1.4 Określenia podstawowe.  
Rusztowania ramowe typu RR-1/30 przyścienne z rur stalowych o wysokości do 20 m 
stanowiące wejście na rusztowania.  

1.4.1 Ogólne określenia podstawowe.  
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
 
2. SPRZĘT  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
 
3. TRANSPORT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT  
 
4.1. Ogólne warunki wykonywania robót.  
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
4.2. Szczegółowe warunki wykonania robót:  
Montaż i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych mogą wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia Przed oddaniem rusztowania do użytkowania należy 
dokonać jego odbioru przez kierownika budowy lub upoważnioną osobę. Na rusztowaniu lub 
podeście roboczym należy umieścić tablice informacyjne określające dopuszczalne obciążenie 
W rusztowaniach należy sprawdzać czy:  
-zostało prawidłowo posadowione,  
-zostało wyposażone we właściwe pomosty robocze,  
- zostało wyposażone we właściwe piony komunikacyjne,  
- zostało wyposażone w poręcze ochronne ( poręcz główną, pośrednią i deskę krawężnikową ), -
zostało prawidłowo zakotwione do stałych elementów obiektu -posiada instalację 
piorunochronną i zostało odpowiednio uziemione,  
- zostało wyposażone w zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotów oraz zabezpieczenie 
przechodniów przed możliwością powstania urazów, 
- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść dla pieszych posiadają daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych,  
- równocześnie wykonywane roboty na różnych poziomach rusztowania są prowadzone zgodnie 
z przepisami z zachowaniem wymaganych odległości  
- rusztowanie jest okresowo kontrolowane (po silnym wietrze, opadach atmosferycznych 
oraz działaniu innych czynników wpływających na bezpieczeństwo wykonywania prac, 
przerwach roboczych trwających dłużej niż10 dni, nie rzadziej niż raz w miesiącu) i 
konserwowane,  
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- rusztowanie przejezdne jest zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed 
przypadkowym przemieszczeniem Przy stosowaniu rusztowań innych niż systemowe należy 
opracować projekt montażu rusztowania.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
6.2. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m2 zarusztowanej ściany.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi  
poleceniami inspektora nadzoru. Do odbioru robót wykonawca przedstawia : 
 - zaświadczenia jakości materiałów,  
 - protokoły odbiorów częściowych,  
 - zapisy w dzienniku budowy.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
8.2. Cena jednostkowa.  
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt montażu, demontażu, kosztów jednorazowych 
związanych z dostawą rusztowań oraz kosztów dzierżawy rusztowań przez okres wykonywania 
robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.09.2001r. w spr. bhp podczas eksploatacji 
maszyn i innych rządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 
118, poz. 1263)  
Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w spr. ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003r. nr 
169, poz. 1650)  
Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996r. w spr. rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane  
przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U. nr 62, poz. 288) Rozporządzenie MPiPS  z dnia 
28.05.1996r. w spr. szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (DZ.U. Nr 62, poz. 285)  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DOCIEPLENIA 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania zadania: Remont elewacji wraz z termomodernizacją 
budynków Jerozolimska 2/4, Jerozolimska 6/8/10, Jerozolimska 12, Jerozolimska 20 w 
zakresie docieplenia  elewacji od strony podwórka  i remont  elewacji frontowych. 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
 

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych z ocieleniem ścian i z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej , określonych w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym, 
stanowiących część dokumentów przetargowych. 

 
Zakres robót: 

 
Wykonanie izolacji pionowej oraz docieplenie budynków w systemie posiadającym aktualną 
aprobatę techniczną, z wyprawą elewacji i zastosowaniem tynku mineralnego silikatowego 
barwionego w masie: 

 
- Izolacja ścian pionowych 
- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 18 cm, 
- Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm lub 2 cm ( w zależności od potrzeb), 
- Ocieplenie cokołu budynku do poziomu 0,50m. płytami styropianowymi wodoodpornymi gr. 

8 cm. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST 
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Materiały 
 

Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: Płyty 
styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 70-040 

 
Emulsja gruntująca 
Zaprawa klejąca 
systemowa 
Siatka z włókna szklanego 
Podkładowa masa pod tynk mineralny 
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Tynk mineralny 
Farba krzemianowa zewnętrzna 
Podkład masa pod tynk żywiczny 
Tynk żywiczny 
Ł ączniki mechaniczne 
Listwy startowe z aluminium 
Narożniki z aluminium 
UWAGA. Ilekroć w kosztorysie ofertowym określono nazwę produktu lub technologii, 
należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

 
 
2.2 Warunki dostawy, magazynowanie 
- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 
- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 
pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić 
przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. 
- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 
wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 0C 
- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem 
krawędzi. 

 
1. SPRZĘT 

 
Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe. 

 
4. TRANSPORT 

 
Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5. 1 Wymagania ogólne 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru . Roboty należy wykonać także zgodnie ze 
sztuką i wiedzą budowlaną . 

 
5.2 Warunki szczegółowe: 

 
- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 
wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i 
uszkodzeniem. 
- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 
zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 

- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 
- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 
      - pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość 

(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego 
odprowadzania wody. 
- Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +- 6 mm na 
promieniu 1,2m, wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą 
odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. 
- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę 
przyczepności kleju do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę 
termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem 
termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą. 
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- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy 
użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m. 
- Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył 
dokładnie usunąć. 

- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich 
jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę 
pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych 
powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej 
serii. 

 
5.3 Ocieplenie cokołów 
Należy ocieplić cokoły na wysokość 0,50 m od poziomu przyległego terenu. 
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić 
do klejenia płyt styropianowych. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać 
punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża. 
Zalecane jest wykonanie próby polegającej na przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 cm x 25 
cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Na części ściany pod gruntem ( cokół) 
wykonać tynk żywiczny wykonany na podwójnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie 
klejącej. 
5.4 Docieplenie ścian i dachu  
Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 
uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta 
systemu docieplenia.  
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej 
aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 
1 m 2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawędziowej. Mocowanie 
mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Długość łączników 
warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od 
przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać 
tynk cienkowarstwowy mineralny i podwójnie pomalować farbą akrylową zewnętrzną. 
Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta 
systemu i zgodnie z projektem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 

 
6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót, oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
6.3 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagani ogólne”. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – atesty 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
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- ilości łączników na 1 m2 
- faktura i kolorystyki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 
1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną 
jakości robót i oceną użytych materiałów.  
9.2 Płatności  
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż rusztowań 
- prace porządkowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 

 

Normy związane:  
PN-B- 20130:421 płyty styropianowe 
PN- 88/B-30000 cement portlandzki  
PN- 88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
PN- 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Wymiany rur spustowych i obróbek blacharskich  

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy remoncie elewacji i 
dociepleniu polegające na wymianie rur spustowych i obróbek blacharskich na 
elementach wystających elewacji w postaci cokołu, gzymsów, pilastrów na budynkach 
mieszkalnych w ciągu ul. Jerozolimskiej 2/4, 6/8/10, 12, 20.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż rur spustowych z blachy powlekanej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne  
Montaż systemu rur spustowych i obróbek blacharskich na elementach wystających elewacji  
winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.  
Roboty związane z montażem rur spustowych i obróbek blacharskich winne być 
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych.. 
Przy wykonywaniu prac montażowych rur spustowych i obróbek blacharskich należy 
przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy 
robotach dekarskich.  
1.5.2.Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z placem budowy, całością dokumentacji technicznej, w tym także i z 
pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji 
robót).  
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 

 
2.Materiały  
Rury spustowe i obróbki blacharskie, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny 
posiadać deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 
- rury spustowe stalowe powlekane o średnicy 100-150mm  
- uchwyty systemowe do rur spustowych z blachy powlekanej  
- blacha powlekana 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne" pkt 3. 3.2. 
Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport i składowanie 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być 
składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość 
magazynowania – 1 m . 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy 
zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być 
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 

 
5. Wykonywanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 

 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 6.2. 
Rury spustowe 
Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jakości  
Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06 
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0 
- szerokość całkowita - +25 ÷ 40  
- długość blachy - ±20 
- oględziny powierzchni i powłoki 
- sprawdzenie wymiarów          
- sprawdzenie masy 1m długości blachy   
Ocena jakości i atesty  
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, 
zawierające co  
najmniej: 
- nazwę i znak wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy  
 
7. Obmiar robót  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową rur spustowych i obróbek blacharskich jest mb. 

 
8. Odbiór robót  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2.Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami  
określonymi w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty 
budowlane w zakresie 
- powłoki 
- wymiarów 
- rozstawu 
- wykonania rur i połączeń  
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- umocowania w uchwytach: co 3m 
- prostoliniowości : 3mm/2m 
- szczelności, obecności dziur i pęknięć 
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: 
odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m 
Rury spustowe należy wykonywać z blachy powlekanej o grubości 0,5-0,7mm. Złącza 
pionowe rur spustowych z blachy powlekanej wykonuje się na rąbek pojedynczy leżący.   
Złącza poziome rur spustowych z blachy powlekanej wykonujemy na zakład 40mm 
oblutowaniem na całej długości zakładu.   
- dolnej części każdego członu musi być wyciśnięty wałeczek odsunięty od czoła na 
odległość równą szerokości zakładu.  
Sposób połączenia odcinków rur spustowych przedstawiono na  rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. Połączenie odcinków rury spustowej z blachy powlekanej: 
1 – wytłoczony wałeczek w dolnej części członu 

 
 
Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie co 3m. W celu 
zwiększenia pewności oparcia rury spustowej nad uchwytami należy stosować obrączki o 
szerokości 30-40mm, przylutowane na obwodzie rury.  
W celu umożliwienia prawidłowej konserwacji rury spustowe złącze pionowe powinno być 
łatwo dostępne. Nie dopuszcza się stosowania złącza od strony muru. Sposób zamocowania 
rury spustowej do mury przedstawiono na poniższym rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. Zamocowanie rury spustowej w murze: 
1 – obrączka przylutowana do rury spustowej, 

2 – uchwyt rury spustowej. 
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8.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie cokołów, gzymsów i pilastrów, występów w ścianach wykonać z blachy 
powlekanej w kolorystyce uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
 
8.4 Podstawowe wymagania BHP 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach dekarskich powinni mieć aktualne karty zdrowia 
stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności należy zwrócić 
uwagę na wyniki badań psychotechnicznych w zakresie występowania zawrotów głowy, 
padaczki, lęku przestrzeni itp., które wykluczają możliwość zatrudnienia przy robotach 
pokrywczych.  
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie wykonywanych czynności.  
Przed rozpoczęciem robót pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne 
oraz w zależności od wykonywanych czynności — w inne przedmioty ochronne, jak 
rękawice, maski, okulary itp.  
Pracownicy wykonujący roboty dekarskie i pracujący w pobliżu okapów powinni być 
ubezpieczeni linami, niezależnie od istnienia poręczy wzdłuż okapów i innych zewnętrznych 
krawędzi dachu.  
Robót dekarskich nie wolno wykonywać podczas silnych opadów atmosferycznych i silnych 
wiatrów. 
 
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. Przepisy związane  
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych  
Instrukcja techniczna producenta.  
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Specyfikacja wykonania naprawy 

tynków zewnętrznych 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych kategorii III, dla celu realizacji Robót budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu robót. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem tynków zwykłych, dla celu realizacji Robót budowlanych. 
1.4. Określenia podstawowe.  
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”.  
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych. 
Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe" lub aprobatom technicznym.  
2.3. Woda.  
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.4. Piasek.  
-Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm. piasek  
średnioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. -Do spodnich warstw tynku 
należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich ~ średnioziarnisty 
odmiany 2. -Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5mm.  
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe".  
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C.  
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i 
przeprowadzenia robót związanych z tynkowaniem oraz czynności pomocniczych.  
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych.  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- pompy do zapraw,  
- przenośnych zbiorników na wodę.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
4.2. Transport materiałów  
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.  
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót.  
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
-Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
-W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
-Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża.  
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN70/B10100p.3.3.2. Spoiny w murach ceglanych  
-W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła.  
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych.  
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
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70/B-10100 
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
-Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju, podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  
- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy.  
- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
-Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu.  
- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  
6.3. Badania w czasie robót.  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót.  
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów.  
-prawidłowości przygotowania podłoży,  
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- przyczepności tynków do podłoża,  
-grubości tynku,  
- wyglądu powierzchni tynku,  
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”,  
7.2. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.  
7.3. Zasady obmiarowania.  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów 
żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych. ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0.5 m2. Ilość 
tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
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przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.  
8.3. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
8.4. Odbiór tynków.  

8.4.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej  
niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 
- poziomego — nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3 Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
8.4.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: - ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej 
obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,- osiatkowanie bruzd.- obsadzenie kratek 
wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
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- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
-likwidację stanowiska roboczego.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
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Specyfikacja techniczna –  
system wzmocnienia ścian elewacji  

Brutt Technologies  
 

 
1.WSTĘP 
Wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów – metodą Brutt Technologies firmy Brutt 
Saver – wykonywać ściśle wg instrukcji producenta systemu i projektu konstrukcyjnego 
wzmocnień ścian. 
1.1 Warunki transportu i przechowywania materiałów: 
Wyroby wchodzące w skład zestawu Brutt Technologies powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach producenta, ogólnie stosowanymi środkami transportu i 
przechowywane w warunkach zapewniających niezmienność ich właściwości technicznych. 
Wyroby (szczególnie zaprawy) chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Składować maksymalnie w 5 poziomach. Do każdego opakowania powinna 
być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę wyrobu 
- nazwę i adres producenta 
- masę netto 
- liczbę sztuk i długość (w przypadku prętów i kotew) 
- datę produkcji i termin przydatności do użycia (w przypadku zaprawy) 
- informacje o sposobie przechowywania i transportu 
- wskazanie dokumentów odniesienia (normy techniczne) 
- nr certyfikatu lub deklaracji zgodności 
- znak budowlany 

 
1.2 Odbiór robót: 

Odbiór robót wykonanych z zastosowaniem BruttTechnologies powinien odbywać 
się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Ocenie przy 
odbiorze podlega: 
 sposób wykonania wzmocnień i ich zgodność z dokumentacją techniczną (w 

szczególności, kontrola pokrycia Saver Profili zaprawą systemową oraz przyleganie 
zaprawy do elementów konstrukcyjnych muru) 

 posiadanie przez wykonawcę deklaracji zgodności dla każdej partii montowanych 
materiałów 

 
1.3 Dokumenty odniesienia: 
 

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 (IDN EN 998-2:2003) – zaprawy Saver Powder S i HS 
     PN-EN 845-1 – profile Saver Powder S 

Wytyczne montażowe – „Brutt Technologies – Poradnik projektanta i wykonawcy” 
(dostępny na stronie: www.brutt-saver.pl – zakładka: DO POBRANIA -> PORADNIK) 

 
 
2. Narzędzia: 

Do wykonywania robót z zastosowaniem Brutt Technologies stosować ogólnodostępne 
narzędzia, 
- w szczególności: bruzdownice wyposażone w właściwe, dostosowane do ciętego 
materiału tarcze, odkurzacze przemysłowe, wiertarki udarowe, małe, przenośne 
sprężarki powietrza, przenośne urządzenia ciśnieniowe do mycia, pistolety 
iniekcyjne i inne wskazane przez producenta systemu. 

 
3. BHP: 
W trakcie wykonywania robót używać odzieży ochronnej i rękawic. Szczególnie chronić oczy 
przed działaniem zapraw. W przypadku kontaktu zapraw z oczami natychmiast 
skontaktować się z lekarzem. Zabrudzenia skóry myć bieżącą wodą z mydłem. W trakcie 
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przygotowywania i montażu Saver Profili zachować szczególną ostrożność. Chronić ręce i 
oczy przed skaleczeniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi – materiał sprężysty. 
 
4.Materiały 
 
Saver Profile: Elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej 
o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W przypadku robót remontowych 
i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Przy wzmacnianiu 
nowobudowanych obiektów  na przykład w technologii  „YTONG” – o średnicach: 3 i 4,5 mm. 
Standardowa, handlowa długość prętów wynosi 10 m. Pręty można łączyć ze sobą, zginać, 
układać w wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV – 
Rheinland Euro pa Kft. nr 75 100 8417). 
Saver Powder: 
Niekurczliwe, elastyczne, szybkowiążące zaprawy wykonane na bazie cementu. 
Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z różnymi materiałami. Zaprawy 
zostały specjalnie 
zaprojektowane do współpracy z Brutt Saver Profilami. Ich produkcja odpowiada wymogom 
normy EN ISO 9001:1994 (Certyfikat TÜV – Manamegent Serwice GmbH– nr 12 100 5922 
TMS). Zaprawy sprzedawane są w zestawach zawierających dwa składniki (sproszkowany i 
płynny), po zmieszaniu, których uzyskuje się gotową do użycia plastyczną masę. Do 
przygotowania zaprawy należy używać składników dostarczanych przez producenta (nie 
wolno dolewać wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.). 
W zależności od przeznaczenia do napraw stosowane są zaprawy: 
Brutt Saver Powder S (wytrzymałość 27 MPa) – przeznaczona do napraw murów 
wykonanych z betonu komórkowego i cegły o wytrzymałości średniej do 10 MPa oraz 
ceramiki budowlanej, 
Brutt Saver Powder HS 38 i 60 (wytrzymałość odpowiednio 38 i 60 MPa) – stosowana do 
napraw murów wykonanych z cegły o wytrzymałości powyżej 10 MPa, z kamienia oraz 
konstrukcji betonowych. 
Brutt Technologies – technologia napraw: 
W zależności od rodzaju obiektu i charakteru występujących w nim uszkodzeń naprawy 
konstrukcji budowlanych metodą Brutt Technologies wykonywane są w dwojaki sposób:  
 
W przypadkach jednoznacznych i prostych (gdy znane są przyczyny powstawania 
uszkodzeń oraz z uwagi na ich rodzaj nie zachodzi obawa, co do konsekwencji wynikających 
z ich powstawania) wykorzystuje się standardowe rozwiązania techniczne opisane w 
opracowanym przez firmę Brutt katalogu  napraw.  W  sytuacjach  bardziej  
skomplikowanych,  naprawy  wykonuje  się na podstawie indywidualnych projektów 
przygotowanych dla konkretnych obiektów budowlanych. Technika napraw polega na 
montażu odpowiednio dobranych Brutt Saver Profili i zatopieniu ich w zaprawie – Brutt 
Saver Powder we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba 
sposoby można stosować łącznie. 
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem Brutt Technologies to: 
bruzdownice z odkurzaczami umożliwiające wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin 
o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 cm (szerokości i głębokości frezowania 
określają projekty). W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, 
wykonuje się szczeliny o szerokości ok. 1,5 cm i głębokości 3 – 5 cm), wiertarki udarowe z 
wiertłami o średnicach od 12 do 16 mm i długościach odpowiadających założeniom projektu, 
ręczne urządzenia ciśnieniowe do mycia, przenośne sprężarki i pistolety iniekcyjne do 
zapraw z odpowiednimi końcówkami, narzędzia pomocnicze. 
Montaż Brutt Saver Profili w szczelinach: 
- wyfrezować szczeliny zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami 
- oczyścić szczeliny z pozostałości frezowania, wyczyścić pozostały pył przy pomocy 
sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem, 
- wypełnić wilgotne szczeliny (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą 
zaprawy o grubości około 10 mm, 
- zatopić w zaprawie przygotowane wcześniej Saver Profile i pokryć je przy pomocy 
pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone 
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do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów 
drewnianych), 
- po związaniu zaprawy (na drugi dzień) – jeśli istnieje taka potrzeba, wypełnić pozostałe 
szczeliny zaprawą do spoinowania. 
- przypadku montażu w szczelinie więcej niż 1 pręta, czynności należy powtarzać zgodnie z 
powyższą procedurą. 
Montaż Brutt Saver Profili w otworach (kotwy): 
- wywiercić w miejscach określonych w projekcie otwory o zadanych średnicach i 

głębokościach, 
- wyczyścić otwory przy pomocy sprężonego powietrza i bieżącej wody, 
- wpompować przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednią końcówką (rurka 

zamontowana na końcówce pistoletu) zaprawę do otworu. Wkręcić w wypełniony 
zaprawą otwór przygotowaną wcześniej kotwę. 

- po zamontowaniu kotew – wyczyścić szpachelką naddatek zaprawy. 
 
Wszystkie roboty wykonywane metodą Brutt Technologies powinny być wykonywane w 
temperaturze otoczenia powyżej 5oC, zgodnie z wytycznymi firmy Brutt Saver®  przez 
wykonawców 
posiadających autoryzację Brutt Saver® na wykonawstwo robót z zastosowaniem tej 
technologii. 
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Specyfikacja techniczna 
MALOWANIE ZEWNĘTRZNE 

 - elewacje 
 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych 

- Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie 
zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego 
nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie 
dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

- Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy 
powodującymi zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa 
pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony zdrowia ludzi 
i mienia. 

- Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i 
odpowiednio przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej 
jakości robót. 

- Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy, zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. 
folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką). 

 
1.2. Przygotowanie powierzchni do malowania 

Przygotowanie powierzchni – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej. 
1.2.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Badania materiałów należy przeprowadzać 
bezpośrednio przed ich użyciem przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i 
wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 

1.2.2 Sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod malowanie powinno być 
odnotowane w dzienniku budowy. 

1.2.3 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia, 
- sprawdzenie skuteczności fluatowania. 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonywać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez spryskanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mała wsiąkliwość, 
ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3s. 
Sprawdzenie skuteczności fluatowania powierzchni należy wykonać przez zwilżenie jej 1-
procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową 
jest dowodem niewłaściwego zafluatowania podłoża. 
 
2. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 
Malowanie farbami krzemianowymi :  
Dwukrotne malowanie farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych. 
Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie: 
- na różnych spoiwach polimerowych można stosować na beton o gładkiej powierzchni, tynki 
zwykłe wszystkich rodzajów, tynk i z mas szpachlowych, a niektóre ich rodzaje również na 
podłoża azbestowo-cementowe, 
- na polioctanie winylu można stosować na powierzchniach niealkalicznych, tj. po 4÷ 6 
tygodniach od wykonania tynków, 
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- na spoiwie z lateksu butadienostyrenowym można stosować po 2 tygodniach od wykonania 
tynków, 
- inne rodzaje farb emulsyjnych należy stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
wytycznych zawartych w świadectwach ich dopuszczenia. 
- Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem 
środka myjącego oraz na reemulgację. 
- Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. W 
przypadku niektórych farb dopuszcza si ę nieznaczny połysk.  
- Inne wymagania — barwa powłok powinna by ć jednolita i równomierna, bez smug, plam, 
zgodna ze wzorcem producenta. 
- Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz 
widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się 
grudek pigmentów i wypełniaczy. 
 
 
3.Odbiór robót malarskich zewnętrznych 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach:  
-powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych — nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-powłoki  z  farb  wapiennych,  cementowych,  olejnych,  syntetycznych  oraz lakierów i emalii 
— nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5°C 
i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 
na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
Rodzaj połysku powinien być określany: 
- przy powłokach  matowych  —  połysk  matowy,  tj.  nie dający połysku  w świetle odbitym, 
- przy  powłokach półmatowych- połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki 
kurzego jaja, przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem — wyra źny tłusty 
połysk, przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — połysk lakierowy 
odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. 
Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną — przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, 
jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie 
wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 
Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 
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A. Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić 
przyrządami elektromagnetycznymi wg normy państwowej. Badania powłok na innych 
podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 

B. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonywać zgodnie z ustaleniami 
podanymi w normie państwowej. 

C. Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu 
po powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca 
szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie 
wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,5m. Badanie 
według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy. 

D. Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane różnymi metodami zależnie 
od rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie:  
- badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu 

wyrównawczego należy wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem 
(nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20mm) powłoki od podłoża, 

 
- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy 

przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w 
odstępach co l cm, a następnie przez zaklejanie nacięć prostopadle do nich 
paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej 
emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobrą 
przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie. 

E. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny 
lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce 
nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie 
wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do 
powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się 
nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza si ę nieznaczne 
powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 

F. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonywać przez 
kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co 
najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych dopuszcza 
się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 

G. Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej. 

H. Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonywać przez 
jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2. 
Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. 
Szczelność jest wystarczająca, jeśli po 24 godz. powłoka ma połysk i nie ma plam 
matowych. 

I. Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych 
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych należy 
przeprowadzać zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami. 

 
4.Ocena jakości malowania 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót 
malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. 
W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustali ć, czy należy:  
- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie,  
- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący:  
- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,  
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- ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 
materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską,  
- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego 
należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowania, dokładnie utrzymując końcówkę 
agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać 
natrysk farby,  
- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie 
powłoki malarskiej,  
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki - 
należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować 
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

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

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych. 

a/.roboty wstępne 

b/ wykonanie wykopów przy fundamentach pod izolację przeciwwilgociową 

c/ wywóz gruntu pochodącego z wykopów 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w Wymaganiach Ogólnych. 

2.2. Materiały pomocnicze 

1. Do wykonania deskowań i rozparcia lub podparcia ścian wykopów oraz do 

rusztowań powinny być używanie następujące gatunki drewna iglastego: sosna, 

świerk, jodła, w postaci materiału okrągłego i tartego. 

2. Jako elementy typowe deskowań i rozparcia lub podparcia ścian wykopów 
należy stosować: 

a) bale przyścienne o grubości 50 mm, kl. III/IV, 

b) bale podrozporowe o grubości 63 mm, kl. III/IV, 

c) bale podzastrzałowe o, grubości 100 mm, kl. III/IV, 

d) rozpory stalowe lub okrąglaki o średnicy w węższym końcu co najmniej 14 cm, 

e) zastrzały do zabezpieczania podpartych ścian wykopów — okrąglaki o 

średnicy w węższym końcu co najmniej 20cm. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu (w zależności od skali robót i 
przyjętej technologii i organizacji robót potwierdzonej wpisem do dziennika budowy 
przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy): 

- samochody samowyładowcze i dostawcze 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

5.2. Czynności zabezpieczające 

1. Przy natrafieniu w trakcie wykonywania robót ziemnych, na przedmioty zabytkowe 

lub szczątki archeologiczne należy zawiadomić o tym niezwłocznie odpowiednie 

władze konserwatorskie, wstrzymując na obszarze wykopalisk roboty, aż do 

decyzji tych władz. 

2. Jeżeli w ziemi znajdują się urządzenia instalacyjne wodociągowe, kanalizacyjne, 

cieplne, gazowe lub elektryczne, należy wówczas roboty wykonać zgodnie z        

dokumentacją techniczną, uzgodnioną z instytucjami sprawującymi nadzór nad 

tymi urządzeniami. 

3. Jeżeli w ziemi napotka się urządzenia drenażowe lub inne urządzenia podziemne, 

nie przewidziane w dokumentacji technicznej, wówczas należy powiadomić o tym 

Wykonawcę tej dokumentacji w celu ustalenia sposobu zabezpieczeń przed 

ewentualnym niekorzystnym wpływem tych urządzeń na wykonywane roboty 

ziemne i budowlane. 

5.3. Roboty pomiarowe 
 
I. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien przejąć podstawowe 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane 
protokolarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określe- niem ich 
współrzędnych. 
 
II. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby 
nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. 
czynniki. Ochrona przyjętych punktów stałych należy, do wykonawcy robót. 
 
III. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane wspólnie, przez Wykonawcę i 
Inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. Wyniki pomiarów wchodzą w skład 
dokumentacji technicznej. 
 
IV. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków, zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
 

5.4. Roboty przygotowawcze 
Wszelkie przeszkody napotkane przy wykonywaniu robót ziemnych (budynki, 
ogrodzenia, instalacje, zniszczone fundamenty) i nie przewidziane w dokumentacji 
technicznej, powinny być usunięte. 

 

5.5. Odwodnienie 
 

Ze względu na stosunkowo małą powierzchnię robót ziemnych, a także ze względu 
na budynki przyległe wykonywanie robót ziemnych – w warunkach suchych. 

 

1. Wykopy muszą być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu 
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powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi 
łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu należy wykonać, 
w razie potrzeby, rowy ochronne. 

2. Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w 
każdej fazie robót było zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i 
gruntowych., W tym celu należy stonować odpowiedni system rowków lub 
drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie, studzienki zbiorcze z pompami. 
W trudniejszych warunkach projekt organizacji robót powinien przewidywać 
sposób odwodnienia roboczego. 

5.6. Wykopy tymczasowe 

1. Wykopy pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powinny być wykonywane w 
możliwie jak najkrótszym czasie i w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich 
robót i do likwidacji wykopów przez ich zasypanie. 

2. Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia można stosować 
pod warunkiem, Ŝe nie występują wody gruntowe i że teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

3. Stan skarp należy sprawdzać okresowo, w zależności od występowania 
czynników niekorzystnych (mróz, opady atmosferyczne itp.). 

5.7. Zasypywanie wykopów 

1. Zasypywanie wykopów należy przeprowadzać bezzwłocznie po wykonaniu w 
nich zamierzonych robót. Zasypanie powinno być wykonywane piaskiem i 
zagęszczone warstwami co 20cm. 

2. Dokumentacja techniczna lub warunki techniczne podają sposób zagęszczania 
zasypki. Dno wykopu przed zasypaniem powinno być oczyszczone i 
odwodnione. 

 

3. Zasypkę wykopu po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej należy wykonywać 
ręczne, aby uniknąć uszkodzeń izolacji.  
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

6.2. Odbiór międzyoperacyjny i częściowy 
1.Odbiorowi robót powinny podlegać, z chwilą ich zakończenia, wszystkie 
roboty zanikające lub ulegające zakryciu, a w szczególności: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) usunięcie słabych gruntów, 

c) podłoża wykopów pod fundamenty budowli inżynierskich i 
urządzenia instalacyjne. 

2.Częściowemu odbiorowi powinny podlegać, z chwilą ich powstawania lub 

wykonywania, przykładowo następujące roboty: 

a) wymiana gruntów w wykopach, 

b) roboty wykonane w warunkach odmiennych niż   przewidywała 
dokumentacja techniczna, 

c) uszkodzenie wykonywanych robót powstałe nie z winy Wykonawcy, 

d) wszelkie dodatkowe roboty nie przewidziane w dokumentacji technicznej. 

 

2.Częściowy odbiór robót może być wyznaczony według uznania Inwestora lub 

Wykonawcy robót, zależnie od szczególnych warunków danej budowy. 

3.Odbiór robót należy przeprowadzać bezpośrednio po ich wykonaniu, co 

powinno być potwierdzone protokółem z załączonymi rysunkami 

powykonawczymi. 
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6.3. Odbiór robót zakończonych 

Odbiór wykopów tymczasowych powinien polegać na sprawdzeniu: 

A) zgodności z projektem usytuowania i wymiarów 

wykopów, pochyleń skarp oraz rzędnych i spadków dna, 

B) zgodności rzeczywistych warunków wodno-gruntowych z 

danymi w dokumentacji, 

C) zabezpieczenie wykopu przed dopływem wód 

opadowych i gruntowych, 

D) sposobu rozparcia umocnienia skarp. 
Dopuszczalne są odchylenia do projektu w rzędnych dna wykopu pod wykonanie izolacji ± 
5cm. 
6.4.Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja przedkładana komisji odbiorczej przez Wykonawcę powinna 
zawierać: 

1) rysunki robocze ze zmianami wynikłymi w czasie prowadzenia 
robót, z dokumentami uzasadniającymi wprowadzone zmiany, 

2) dziennik budowy, księgę obmiaru robót, dziennik nadzoru autorskiego, 

3) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, z 
dokumentami uzasadniającymi wykonanie robót dodatkowych, 

4) protokoły wykonanych kontrolnych badań gruntów i materiałów, 

5) dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrolnych. 
 

7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-54/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja 
PN-59/B-04491 Grunty budowlane. Oznaczanie wilgotności optymalnej i 

maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu 
gruntowego. 

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
ZN-54/MBPrzem/CZBWJ-007 Rozpórki żelazne. Wytyczne stosowania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
IZOLACJI PRZECIWWILGOCOWEJ 

ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym. 
 
W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać następujące rodzaje 
izolacji wodochronnych:  
izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich 
części przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego,  
izolacje przeciwwodne — przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części 
przed działaniem wody, która wywiera ci śnienie hydrostatyczne,  
izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed 
działaniem pary wodnej. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji 
wodochronnych mają zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią gruntową i 
parą wodną wszelkich budowli lub ich części z wyjątkiem izolacji wodoszczelnych (pokryć) 
dachów, stropodachów i tarasów. 
 
1.3. Dokumentacja techniczno-robocza dla robót izolacyjnych 
 
Izolacje wodochronne powinny być wykonywane na podstawie wskazań zatwierdzonego 
projektu technicznego. 
 
W części opisowej projektu (w opisie technicznym) powinny być podane wyczerpujące 
informacje w zakresie określającym co najmniej)  
- rodzaj i charakterystykę materiałów izolacyjnych, 
- sposób przygotowania podłoża pod izolację,  
- sposób wykonania izolacji wodochronnej z określeniem jej grubości w przypadku izolacji 
jednomateriałowej, np. z zaprawy cementowej, mas bitumicznych itp., lub z określeniem 
układu warstw w przypadku izolacji wielowarstwowych, np. z pap i folii,  
- sposób zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami. 
 
W części rysunkowej projektu powinny być zamieszczone:  
- rzuty izolowanych przegród poziomych z oznaczeni em spadków podłoża i warstw 
izolacyjnych, usytuowaniem koryt ściekowych lub zlewni, rozmieszczeniem szczelin 
dylatacyjnych i miejsc odprowadzenia wody, 
- przekroje  izolowanych  elementów  budowli  z  oznaczeniem  grubości  i podaniem 
rodzajów materiałów w poszczególnych warstwach,  
- rysunki szczegółów, określające konstrukcję styków izolacji w załamaniach powierzchni - 
izolowanych, sposób zakończenia izolacji na jej obrzeżach,  
- sposób uszczelniania miejsc przechodzenia przewodów instalacyjnych przez izolację, 
sposób osadzenia i uszczelnienia wpustów ściekowych itp. 
Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku robót izolacyjnych. W dzienniku budowy 
należy również zapisywać wyniki odbiorów częściowych robót zanikających i wyniki 
ostatecznego, końcowego odbioru izolacji wodochronnej. 
 
1.4. Wymagania BHP 
 

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mieć aktualne karty 
zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. Pracownicy ci 
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powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
wykonywanych czynności.  

- Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni by ć zaopatrzeni w odzież 
i obuwie ochronne oraz, w zależności od wykonywanych czynności, w inne 
przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp.  

- Przy pracy z lotnymi, łatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamkniętych 
konieczne jest intensywne ciągłe wentylowanie pomieszczeń, przestrzeganie zakazu 
palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń tablic ostrzegawczych z napisem „Ostrożnie z ogniem”.  

- Podgrzewanie zgęstniałych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich 
rozrzedzenia może być przeprowadzone wyłącznie przez zanurzenie pojemnika z 
masą do gorącej wody. Ogrzewanie ogniem jest niedopuszczalne. 

 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych  

12. Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy 
oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej.  

13. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać a ich 
powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.  

14. Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 
względem materiałowym oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i 
materiałów rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń.  

15. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych  
- elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób 
wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją.  

16. Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających 
prawidłową realizację, a mianowicie:  

 po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,  
 po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka 

potrzeba,  
 w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C — dla izolacji z materiałów 

bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco; 10°C — dla izolacji z 
materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno; 15°C — dla izolacji 
z folii z tworzyw sztucznych; 18°C — dla izolacji z żywic syntetycznych.  

17. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania podstawowe 
 

- Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z 
tworzyw sztucznych oraz żywic syntetycznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

- Do papowych izolacji wodochronnych należy stosować papy o wkładkach nie 
podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z 
włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy n a włóknie. Dopuszcza si ę papy 
na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niż 0,01 MPa 
działającego na izolację. Nie dopuszcza się używania w izolacjach wodochronnych 
papy izolacyjnej. 

- Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np.  
materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC (z 
wyjątkiem folii bitumo i olejoodpornych), jest niedopuszczalne.  

- Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podatnych w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
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- Przy stosowaniu dodatków uszczelniających do zapraw i betonów skład mieszanek 

powinien być odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny wpływ tych 
dodatków na czas wiązania cementu i na wytrzymałość zapraw i betonów. Dodatki 
uszczelniające powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
ITB.   

- Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów o 
dostatecznej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych w łączeniu 
między sobą (np. z blachy miedzianej, taśmy PVC, gumy, blachy stalowej 
ocynkowanej).  

- Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

 
2.2. Kryteria oceny jakości i odbioru materiałów izolacyjnych 
 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta za świadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

- Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

 
 
3.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
3.1. Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje przeciwwilgociowe należy stosować dla zabezpieczenia:  

1.fundamentów budynków posadowionych powyżej zwierciadła wody gruntowej lub 
przed podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w 
grunt, 
2.budowli fragmentów lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się 
nad zwierciadłem wody gruntowej przed wodą kapilarną lub wsiąkającą w grunt, 
3.ścian i stropów pomieszczeń mokrych (łaźnie, pralnie itp.) przed okresowym 
zraszaniem ich powierzchni, 
4.balkonów itp. przed wodą opadową. 

 
3.2. Podział izolacji przeciwwilgociowych 
 
1.zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się następujące rodzaje 
izolacji przeciwwilgociowych:  

 izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych, mas bitumicznych 
modyfikowanych oraz żywic syntetycznych,  

 izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap ora z folii z tworzyw 
sztucznych),  

 izolacje z zapraw wodoszczelnych i płyt okładzinowych. 
 
 
3.3. Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych 

 

3.3.1. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych 
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a/ Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy 
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo i olejoodpornych z 
PVC grubości nie mniejszej niż 1,0 ± 0,1 mm. 
b/ Folia izolacyjna wodoodporna z PVC może być klejona do podłoża lub układana luzem. 
Do klejenia folii można stosować kleje poliuretanowe. 
 
c/ Folia bitumo i olejoodporna może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia 
jej do podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco podgrzany do 
temperatury 160—180°C. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić ok. 1,5 mm, a 
temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być niższa niż 140°. Obrzeża przyklejonej 
folii na. szerokości zakładów należy chronić przed zanieczyszczeniem lepikiem. 
d/ Obydwa rodzaje folii powinny być łączone na zakłady szerokości 3—5 cm. Zakłady 
należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest 
niedopuszczalne. 
 
 
3.4. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
 
3.4.1. Izolacje fundamentów budynków 
 
Do izolacji fundamentów i ścian fundamentowych zastosowano izolacje przeciwwilgociowe z 
folii tłoczonej DELTA MS  
 

- Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od 
wierzchu ławy fundamentowej do wysokości ok. 30cm ponad teren lub chodnik 
przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. 

 
- Pionowa izolacja z folii tłoczonej DELTA MS powinna być chroniona przed wszelkimi 

uszkodzeniami, a nad terenem powinna być wykonana warstwa cokołowa z zaprawy 
Baumit S o grubości 40mm. 

 
 
4. ODBIÓR IZOLACJI WODOCHRONNYCH 
 
4.1. Odbiór międzyfazowy 
 
1.Odbiór powinien by ć przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację,  
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki.  
2.Odbiór materiałów powinien by  ć przeprowadzony zgodnie z pkt 2.2. 
 
3.Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:  
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.),  
- sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 
kanalików ściekowych,  
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 
 
4.Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:  
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów 
i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,  
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).  
5.Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwróci ć uwagę, aby wkładki dylatacyjne 
były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 
dylatacjach krzyżujących się, aby były dokładnie ze sobą połączone. 
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4.2. Odbiór ostateczny 
 
1.Odbiór ostateczny powinien polega ć na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, występowania 
ewentualnych uszkodzeń, 
- przy parciu wody od zewnątrz-prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub 
grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem,  
- w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
 
2.Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna:  
- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie 
robót izolacyjnych przeciwwodnych, 
- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, 
- protokoły z odbiorów częściowych,  
- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
 
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 
stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole 
wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w 
takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
 
 
5.PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE I NORMY 

 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty rozbiórkowe 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykuć w ścianach z cegły, rozbiórki nawierzchni z kostki polbrukowej i chodnikowej, skucia 
odpadających tynków, rozbiórki studzienek przypiwnicznych, wykucia starej starej piwnicznej 
stolarki okiennej oraz usunięcia gruzu poza teren budowy, dla celu realizacji Robót 
budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających  wykonanie wykuć w ścianach z cegły, 
rozbiórki nawierzchni z kostki polbrukowej i chodnikowej, skucia odpadających tynków, rozbiórki 
studzienek przypiwnicznych, wykucia starej starej piwnicznej stolarki okiennej oraz usunięcia 
gruzu poza teren budowy, dla celu realizacji Robót budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe  
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,ST i 
poleceniami inspektorów nadzoru. 

2. SPRZĘT  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Do wykonywania robót rozbiórkowych używamy narzędzia: młotki, młoty wyburzeniowe, 
szlifierka kątowa, narzędzia murarskie oraz inne narzędzia stosowane przez wykonawcę 
rozbiórki.  
 
3. TRANSPORT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Transport materiałów, z rozbiórki powinien odbywać się dowolnym środkiem transportu z 
uwzględnieniem wielkości transportu i sposobu wyładunku.  
 
4. WYKONYWANIE  ROBÓT  
 
4.1. Ogólne warunki wykonywania robót.  

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Prace wykonujemy zgodnie z dokumentacją projektową, stosując elementy zabezpieczeń 
osobistych i wykonując zabezpieczenia terenu rozbiórki zgodnie z przepisami BHP. Materiały 
z rozbiórki należy wywieźć na składowiska przeznaczone na ten cel.  
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5. OBMIAR ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

6. ODBIÓR ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi  
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach 
robót:  
- protokoły odbiorów częściowych  
- zapisy w dzienniku budowy  
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

7.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


