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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w zakresie:
- Renowacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich
- Renowacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich
2. RODZAJ I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych dotyczących renowacji stolarki okiennej i drzwiowej
na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9.
3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem opracowania jest re nowacja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej
3.1. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT, PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

3.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV: 45111100-9
 Zabezpieczenie podłóg folią
 Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych
 Transport stolarki do miejsca jej renowacji (z zabezpieczeniem stolarki,
załadunek i rozładunek)
 Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych płytą OSB3
 Transport stolarki po jej renowacji na miejsce wbudowania (z zabezpieczeniem
stolarki, załadunek i rozładunek)
3.1.2. roboty renowacyjne CPV: 45453100-8















Usunięcie starych powłok malarskich (skrzydła wraz z ościeżnicami) przez
opalanie nagrzewnicą
demontaż okuć okiennych i drzwiowych
Dezynfekcja powierzchni stolarki metodą natrysku
Impregnacja wzmacniająca- nasycanie powierzchni drewnianej
Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem. (płaszczyzn) skrzydeł drzwiowych,
Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach
Naprawa płaszczyzn elementów stolarki
Wstawienie lub wymiana listew, łat itp. w płaszczyznach bądź w krawędziach
elementów stolarki
Naprawa podokienników drewnianych
Wymiana wtórnych bądź uszkodzonych skrzydeł okiennych
Wymiana lub wykonanie nowych elementów skrzydeł okiennych – okapniki,
szczebliny itp.
Dopasowanie skrzydeł okiennych i drzwiowych
Renowacja i regulacja okuć z uzupełnieniem brakujących elementów
Renowacja ozdobnej kotwy metalowej
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Renowacja systemu przeciwwagi w oknach typu angielskiego




Rozszklenie otworów okiennych - ramy drewniane
Szklenie ram okiennych drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem
płaskim ciągnionym bezbarwnym o gr. 3-4 mm na kit podwójny
Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie,
zabezpieczenie itp.)
Wypełnienie ubytków flekiem
Gruntowanie powierzchni drewnianej
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki z przygotowaniem
powierzchni
Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elem.
z
przygotowaniem powierzchni
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków








3.1.3. Tynki i powłoki malarskie
-

CPV: 45410000-4

Uzupełnienie tynków na ościeżach oraz renowacja muru na ościeżach
o odsłoniętym wątku ceglanym (renowacja cegły, fugi) w/g programu prac
konserwatorskich

4. Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
4.3Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzenie budowy.
4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do
odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w
których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.
4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.
4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności
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ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do
dokumentacji przetargowej.
.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część
jego oferty.
4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
4.17.
szkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
4.18.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
4.20.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno –
użytkowych.
4.21.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).
4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku
wyrobów, dla których nie ustalono PN).
4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
5. PROWADZENIE ROBÓT.
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem konserwatorskim, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy oraz konserwatora zabytków.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2. TEREN BUDOWY.
5.2.1

Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w
Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9.
5.2.2

Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych
w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy
dokumentację opracowaną przez Konserwatora Zabytków. Dokumentacja ta jest dostępna również na
etapie prowadzenia robót.
5.2.3

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki . W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia żeby zapewnić
bezpieczeństwo. Wszystkie znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia
robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót
wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z
zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z
obowiązującymi przepisami tablice informacyjne.
5.2.4

Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się
w obrębie placu budowy, takich jak np. kable. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W
przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy,
wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia
takiej pracy oraz załatwić wszystkie niezbędne formalności prawne związane z przewidywanymi
robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego działania.
5.2.5

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska ma placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
5.2.6.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

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

8
6. DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DLA POTRZEB
ZAMAWIAJACEGO
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów :
- harmonogram robót i finansowania
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
6.1. Harmonogram robót i finansowania.
Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji
projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy, kolejność robót, oraz
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.
6.2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji
robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Dziennik budowy, prac .
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy
będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika
budowy powinien zawierać jego datę , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim ,
nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych
dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją
umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje. :
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy,
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,
- daty, przyczyny ł okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy,
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania
robót zamiennych,
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych,
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały
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przeprowadzone i pobrane.
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją urno wy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający
realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
7.2. Książka obmiaru robót.
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
7.3. Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde
żądanie.
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów :
- rysunki robocze na wezwanie zamawiającego
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
8. MATERIAŁY l URZĄDZENIA
8.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
odp.wiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
8.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
8.3. Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
8.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
9. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
10. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w
terminach wynikających z harmonogramu robót.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
11.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
12. OBMIARY ROBÓT
12.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją
umowy.
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Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.
13. ODBIORY ROBÓT l PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie przyjętego w
umowie kosztorysu ofertowego.
14. PRZEPISY ZWIĄZANE
14.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
14.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w
trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz U.Nr.207/2003 poz.2016) wraz z
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003r póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000r. ( Dz. U. Nr 109/2000 póz. 1157 )
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 póz. 1086)
wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48 ).
6.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,
jakim
powinny odpowiadać
budynki
i
ich
usytuowanie (Dz. U. Nr
75/2002, póz. 690, z późniejszymi zmianami).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003
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SST-1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
CPV 45111100-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z renowacją stolarki okiennej i renowacją drzwi
zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
w Wejherowie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych.
W zakres tych robót wchodzą:
- Zabezpieczenie podłóg folią
- Demontaż skrzydeł okiennych
- Transport stolarki do miejsca jej renowacji oraz po jej renowacji na miejsce wbudowania
(z zabezpieczeniem stolarki do jej transportu, załadowanie i rozładunek)
- Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych płytą OSB3 o krawędziach prostych gr. 9mm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2.

3.

Materiały
- folia zabezpieczająca
- płyta OSB
Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem
potrzebnym do montażu i demontażu .

4.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz
przesunięciem lub utratą
stateczności. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontaży należy:

–

teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiórkowe
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
(1) Demontaż ręczny. Materiał poza obręb budynku przenosić w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem.
(2) Składowanie materiału z rozbiórek i demontażu w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru .
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST-2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie stolarki

CPV: 45453100-8
1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z renowacją stolarki okiennej i renowacją drzwi zewnętrznych budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.
1. 2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.
2 Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Konserwatora zabytków. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji.
2.1. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm –
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2. Okucia stalowe powinny być należy zabezpieczyć trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
2.3. Szkło
szyby wg parametrów istniejących. Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B13050.
2.4. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.5. farby i lakiery
Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne ze Specyfikacją Materiałową.
Do wykonania powłok należy przyjmować środki wzmacniające , gruntujące i farby kryjące wg
jednego systemu. Zabronione jest mieszanie systemów.
Rodzaj materiałów określono w programie prac konserwatorskich - za zgodą konserwatora
zabytków możliwa jest zmiana systemu.

a) Impregnacja wzmacniająca drewna- nasycanie powierzchni drewnianej:
b) Uzupełnianie ubytków w drewnie c) gruntowanie surowego drewna
d) malowanie kryjące drewna (okna)-warstwa pośrednia
e) malowanie kryjące drewna (okna)-warstwa wierzchnia
f) bejcowanie drewna (drzwi) - podkład wyrównujący chłonność drewna i kitów

15

g) bejcowanie drewna (drzwi)
h) lakierowanie drewna (drzwi)
i) malowanie elementów metalowych (drzwi)– grunt rdzochronny
j) malowanie elementów kutych (drzwi) w kolorze grafitowym
k) malowanie okuć okiennych zgodnie z programem prac konserwatorskich w kolorze stolarki
okiennej – farba alkidowa
2.6. Pozostałe roboty renowacyjne:
1
okucia metalowe wykonać na wzór istniejących
2
szkło pojedyncze grubości 4mm
3
drewno sosnowe do uzupełnień stolarki
4
naturalny kit szklarski na bazie oleju lnianego
5
drewno sosnowe do uzupełnień stolarki
6
inhibitor korozji (na rdzę)- Tanina
2.7. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3 Sprzęt
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
• pędzle, szpachle
• wałki malarskie,
• elektronarzędzia
4 Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5 Wykonanie robót
5.1
Przygotowanie powierzchni
Należy wymienić lub naprawić okucia metalowe uzupełnić ubytki elementów stolarki wymienić uszkodzone
fragmenty stolarki wymienić szyby nie spełniające założonych wymogów techniczno- użytkowych, przygotowanie
podłoża drewnianego: podłoże musi być mocne i suche – usunąć zabrudzenia i substancje
zmniejszające przyczepność, usunąć wszystkie luźne fragmenty powłok (do zdrowego drewna).
5. 2 Wymagania szczegółowe wykonania robót
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków:
• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 st.C (z zastrzeżeniem, aby w
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej zera st. C i nie wyższej niż 22 st. C . Do nakładania
powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12-18 st. C.
•
w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas
intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.
• na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz
przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (to jest około 4 w skali Beauforta)
• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.
• w temperaturze poniżej + 5 st. C nie należy wykonywać robót malarskich.
• remontowane i wymieniane ukucia muszą sprawność techniczną .
6 Kontrola jakości robót
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6.1 Zgodność z dokumentacją
Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną,
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz
wzorzec farby.
6.2 Badania
Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują: nie dotyczy
7 Obmiar robót
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest m2 (metr kwadratowy) okien,
Naprawa i wymiana okuć szt
Uzupełnienia ubytków i naprawa części zniszczonych szt
Wymiana listew i opasek mb
Wymiana szyb m2
Uzupełnieni kitem m2
8 . Odbiór robót
Powłoki malarskie winny spełniać warunki:
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia;
Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem
producenta;
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących oraz odporne na tarcie i na
szorowanie.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane
lakierowanymi.
Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego
odbioru.
Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach:
• PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze".
Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych, tom l, Arkady, Warszawa 1990r.
Roboty remontowe i renowacyjne nie wymienione powyżej odbiera inspektor nadzoru zgodnie z posiadaną
wiedzą techniczną i doświadczeniem.
9. Podstawa płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
• przygotowanie powierzchni,
• zagruntowanie,
• malowanie,
• przygotowanie powierzchni,
• zagruntowanie,
• malowanie,
• i pozostałe roboty remontowe i renowacyjne
10 Zbiór norm i przepisów
PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050

Szkło płaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97

Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32

Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46

Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998
Emalie
olejno-żywiczne,
ftalowe
modyfikowane
i
ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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SST-3
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I POWŁOKI MALARSKIE

CPV: 45410000-4
CPV: 45440000-3
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące uzupełniania i odbioru
tynków i powłok malarskich związanych z zadaniem pn. z renowacja stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
w Wejherowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
uzupełnienia tynków ościeży . Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem tynków.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
 zabezpieczenie folią,
 oczyszczenie powierzchni ościeży,
 wykonanie lub naprawa tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych,
 wyrównanie tynków na ościeżach,
 malowanie ościeży,
-

prace pomocnicze i wykończeniowe.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem tynków i malowaniem oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem
budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Tynk gipsowy
Można stosować gipsowe mieszanki tynkarskie przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
(beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się
wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia
natychmiast po zarobieniu wodą zarobową.
Gipsy tynkarskie mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz
chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i
podnoszących przyczepność do podłoża.
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię.
Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych
podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.
2.3. Gładzie szpachlowe
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz
chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne
i łatwe w obróbce.
Gipsy szpachlowe stosowane do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych,
tynków gipsowych.
Gipsy szpachlowe stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża
budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie.
2.4. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
2.5. Środki gruntujące
Jeśli wskazane jest zastosowanie przed malowaniem środka gruntującego należy stosować środek odpowiedni
do zastosowanej farby i tego samego producenta.
2.6. Emalia akrylowa
Stosować emalie akrylowe dekoracyjno - ochronne przeznaczone do malowania starych powłok olejnych.
Farba musi charakteryzować się doskonałym kryciem, wyjątkową trwałością oraz satynowym połyskiem.
Powłoka z emalii powinna wykazywać bardzo dobrą przyczepność do starych powłok olejnych.
2.7. Farba akrylowa
Na tynkach wewnętrznych na ościeżach po wymianie okien stosować farbę, której powłoka tworzy powłoki o
wysokich walorach estetycznych i jest odporna na ścieranie i zmywanie.
2.8. Tynk zewnętrzny
Tynk mineralny biały w masie o fakturze jak tynk istniejący.
Faktura tynku na ościeżach zewnętrznych po uziarnienia z tynkiem istniejącym.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do
wykonania robót objętych niniejszą SST.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- rusztowaniem do wykonywania prac na wysokości,
-

szlifierkami,

-

samochodami do przywozu materiałów,

-

drobnym sprzętem pomocniczym,

-

przypadku wykonywania tynków mechanicznie agregatem tynkarskim.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonywania tynków i powłok malarskich można przystąpić dopiero po osadzeniu nowych okien.
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być
wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w
co najmniej 2 - 3 warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok.
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.

–

Przy tynkowaniu i malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków
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. Ogólne zasady wykonywania powłok malarskich
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest
występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.
Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powierzchnia powłoki malarskiej powinna być bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla lub wałka.
Nieprzyjęte powłoki malarskie należy usunąć częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
5.4. Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem lub gładzeniem tynków istniejących podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy
zwilżyć wodą.
5.5. Tynki gipsowe
Tynki gipsowe przewidziano na ościeżach wewnętrznych. Tynki wykonywać po montażu okien.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.6. Przygotowanie podłoży do malowania
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Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków
gładzią szpachlową. Powierzchnie powinny być suche, mocne, wolne od substancji zmniejszających
przyczepność, oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy
odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą tynkową.
5.7. Gruntowanie
Gruntowanie środkiem odpowiednim do zastosowanej farby o ile producent zaleca gruntowanie podłoża. Jeżeli
malowanie odbywa się po dłuższym czasie od gruntowania, podłoże należy zagruntować powtórnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z
wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:



dostaw materiałów,



przygotowanie tynków,



wykonanie powłoki malarskiej,




faktury malowanej powierzchni,
prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),



poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,





sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi,
końcowy efekt prac malarskich.
ocenę estetyki wykonanych robót.



Należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.



Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla
potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

8.2. Odbiór tynków
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Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
8.3 Odbiór robót malarskich
Sprawdzeniu podlega:
-wygląd zewnętrzny powłok malarskich polegający 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 płatów
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,
-odporność powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką,
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru,
-odporność powłoki na zarysowanie,
-przyczepność powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża,
-odporność powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia wymagań
technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej
wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Jeżeli nie zostały one
dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma obowiązek sprawdzić we własnym zakresie
przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt budowlany załączone do dokumentacji przetargowej.
Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to
złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i
projekcie.
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem nowych tynków i gładzeniem tynków istniejących oraz
wykonaniem powłok malarskich objętych niniejszą SST wraz z:

-

dostawą materiałów,

-

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,

-

umocowaniem i zdjęciem listew tynkarskich,

-

reperacją tynków po dziurach i hakach,

-

przygotowaniem i naniesieniem zaprawy tynkarskiej i gładzi tynkowej,

-

wykonaniem powłok malarskich,

-

faktury malowanej powierzchni,
sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi,
końcowy efekt prac tynkarskich i malarskich,
usunięciem zabezpieczeń,
pracami porządkowymi i oczyszczeniem miejsca pracy z resztek materiałów.

-

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
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–

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

–

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

–

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

–

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

–

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

–

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy
ogólne.

–

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

–

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

–

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

–

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

–

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

–

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

