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1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z przebudową kominów wentylacyjnych, w tym montaż nasad
kominowych w budynku przy ul. Sikorskiego 11 A-J, w Brzegu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1. Sporządzona szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych, wprowadza do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadań i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) .
1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowie - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.
1.4.4. robotach budowlanych - budowie, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.6. urządzeniach budowlanych - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.7. terenie budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.9. pozwoleniu na budowę - decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.10. dokumentacji budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metoda montażu - także dziennik montażu.
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.12. aprobacie technicznej - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
1.4.13. właściwym organie - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.14. wyrobie budowlanym - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa.
1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
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tego terenu.
1.4.16. dzienniku budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.17. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa
odpowiedzialność za prowadzona budowę.
1.4.18. materiałach - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
1.4.19. odpowiedniej zgodności - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.20. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.21. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.22.
1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.24. projektancie - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.25. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.26. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
1.4.27. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda lokalizacje, Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy budynku, Wykonawca odtworzy i
naprawi na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiającego,
- sporządzona przez Wykonawcę.
Dla zadania przebudowy kominów wentylacyjnych, w tym montaż nasad kominowych w budynku przy
ul. Sikorskiego 11 A-J, w Brzegu – nie sporządzono dokumentacji projektowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
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w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być
zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w stanie nie pogorszonym;
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11 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.
2.
MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w SST. Wszystkie materiały muszą mieć podwyższone wymagania
temperaturowe do 130 °C.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z wymaganiami SST, organizacji robót oraz
wykonywać polecenie inspektora nadzoru.
5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie wszystkich elementów robót określonych
w umowie i SST lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy w SST, a także w normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia, jakości:
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe I organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST. Program zapewnienia, jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan,
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Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki Beda pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesie
Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu.
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
3. aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• Inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub SST
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót
(końcowy) robót”.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawę płatności jak i wynagrodzenie reguluje umowa. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów
związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz kosztorysem ofertowym. Wynagrodzenie obejmuje również koszty robocizny,
materiałów, w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy
sprzętu środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania zamówienia, wynikające
wprost z dokumentacji jak również koszty nie ujęte w dokumentacji, a bez których nie można wykonać
zamówienia, w tym m.in.: koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zagospodarowania odpadów, koszty ubezpieczenia
budowy, koszty prac towarzyszących (takich jak roboty przygotowawcze, porządkowe), koszty
wymaganych decyzji, prób, opinii, koszty dokumentacji powykonawczej i dokumentów odbiorowych i
inne.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowana i
drenażu,
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f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowana pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z póz. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.2020 poz.215 z poźn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021 poz.869)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 272).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz.1219 z póz.
zm.).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodności (tj. Dz.U, 2015 poz. 1165 ze zm.)
10.2. Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 Nr 91,
poz. 811).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2004 r. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta6owych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
ST 01 Przedmiot i zakres robót budowlanych
1. Przedmiotem mniejszego zamówienia są prace dotyczące przebudowy 6 kominów wentylacji
grawitacyjnej, 6 przewodów spalinowych oraz 6 przewodów odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych w
budynku mieszkalnym przez ul.Sikorskiego11 G – 11 H.
1.1
W zakres robót budowlanych wchodzą następujące prace:
1) demontaż daszków przewodów spalinowych;
2) Rozbiórka betonowych czap kominowych;
3) Demontaż nasad kominowych - turbowent;
4) Demontaż przewodów spalinowych koncentrycznych z blachy stalowej kwasoodpornej o przekroju
okrągłym, umiejscowionych w przewodach systemowych ceramicznych;
5) Demontaż rury spalinowej (czopucha) kotła gazowego;
6) Odłączenie i ponowne podłączenie kotła gazowego 2 funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania w
lokalu;
7) Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 110 mm na ścianach kominów;
8) rozebranie częściowe warstwy cegieł oblicówki klinkierowej
9) Czyszczenie kominów ceramicznych, spalinowych z sadzy;
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10) Frezowanie połączeń pustaków ceramicznych w celu udrożnienia kominów - dot. 6 przewodów
kominowych;
11) Uszczelnienie przez szlamowanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych;
12) Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym;
13) Montaż wkładów kominowych spalinowych system koncentryczny (rura w rurze) ze stali
kwasoodpornej o przekroju kołowym
14) Wymiana wyczystek zamykanych na kluczyk kanałów kominowych w ścianach z cegieł;
15) Montaż nasad kominowych typu ,,turbowent" na przewodach kominowych wentylacyjnych
16) Regulacja kotłów gazowych 2 - funkcyjnych z zamkniętą komorą spalania;
17) Montaż kratek wentylacyjnych o wym. 14x18 cm - do przewodów murowanych;
18) Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych, w stolarce okiennej PCV;
1.2
Wyszczególnienie, opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
1) Montaż i demontaż rusztowań przy kominach o obwodzie ponad 5 m;
2) przygotowanie terenu do ustawienia punktowych rusztowań elewacyjnych
3) zabezpieczenie wejść oraz przejść pod rusztowaniami (daszki, siatki)
4) wykonanie tymczasowych stanowisk przygotowania materiałów (mieszanie zapraw cementowych)
5) przygotowanie tymczasowych placów składowych cegieł i pozostałych materiałów
6) przygotowanie miejsca na kontener na odpady budowlane
7) Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30
cm;
8) Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10
cm;
9) Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej;
10) Okładanie ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły;
11) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome;
12) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa
wodoodporna, chroniąca przed grzybem i pleśnią;
13) Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm na żebrach - ręczne układanie betonu;
14) Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych;
15) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi;
1.3
Informacje o terenie budowy
Istniejący obiekt zlokalizowany jest w Brzegu przy ul. Sikorskiego 11A-J. Na działce znajdują się dwa
budynki nr 11A-E i 11F-J. Budynki zaprojektowane zostały w układzie litery „L” i składają się z 3
kondygnacji mieszkalnych oraz 5 klatek obsługujących po 2 mieszkania na kondygnację. Klatki
schodowe są przejściowe, wyjścia z tyłu prowadzą na podwórze, na którym znajdują się parking oraz
zieleń. Od ul. Saperskiej i ul. Sikorskiego teren przy budynkach nie jest ogrodzony co pozwala na
bezproblemowy dostęp do elewacji. W bezpośrednim sąsiedztwie elewacji z pominięciem dojść do
klatek wejściowych na terenie znajdują się to trawniki z opaską przy samej elewacji, chodniki
wykonane są z kostki betonowej.
1.4
Organizacja robót budowlanych
Roboty związane z rozbudową kominów budynku wymagają ustawienia rusztowań. Z uwagi na
nierówne podparcie oraz zróżnicowanie materiału nośnego (trawnik oraz opaska) od strony trawników
rusztowania należy opierać na płytach chodnikowych uniemożliwiających destabilizację rusztowań np.
po opadach deszczu.
1.5
Zabezpieczenie osób trzecich
Przy przejściach w bezpośrednim sąsiedztwie rusztowań należy wykonać daszki skierowane w stronę
rusztowania zabezpieczające przed ew. uderzeniem elementów z wysokości. Rusztowanie powinno
być zabezpieczone siatką od zewnętrznej strony. Zamontowaną do rusztowania wciągarkę do
pionowego transportu materiałów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.
1.6
Ochrona środowiska
Z wszystkimi opakowaniami i odpadami powstałymi w trakcie realizacji robót budowlanych należy
postępować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 779) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 ze zm.). Należy przygotować place do składowania gruzu z robót budowlanych.

str. 13

1.7
Warunki bezpieczeństwa pracy
Rusztowania elewacyjne winny posiadać wszelkie niezbędne zabezpieczenia, powinny być ustawione
prawidłowo na utwardzonym i wyrównanym terenie, posiadać odpowiednie zakotwienie oraz siatkę
zabezpieczającą z zewnątrz. Pracownicy winni być przeszkoleni i posiadać dopuszczenia do pracy na
wysokości. Wciągarka powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem po zakończeniu prac przez
osoby trzecie.
1.8
Zaplecze dla Wykonawcy
Zamawiający, dla potrzeb wykonawcy wskaże miejsce na ustawienie 1 kontenera Toi-Toi oraz
baraków na szatnię dla pracowników i biura nadzoru. Natomiast Wykonawca zabezpieczy miejsce na
ustawienie kontenera Toi-Toi oraz baraków na szatnię dla pracowników i biura nadzoru we własnym
zakresie i na swój koszt. Ponadto Zamawiający wskaże miejsce składowania materiałów (jak suche
zaprawy itp.) na czas realizacji zadania. Natomiast Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy
miejsce składowania materiałów przed opadami atmosferycznymi.
1.9
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca, po określeniu przez Zamawiającego miejsca składowania materiałów, zorganizuje sobie
we własnym zakresie drogę przenoszenia materiałów do miejsca ich wbudowania, transport pionowy
odbywać się będzie za pomocą wciągarki.
1.10 Ogrodzenia
Z uwagi na brak ogrodzenia terenu, Wykonawca zabezpiecza wciągarkę oraz plac przechowywania
materiałów (tj.: wyprawy tynkarskie, cegły itp.) poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
zadaszenia, we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.
3.1 Materiały:
- cegła pełna klinkierowa (wg PN-B-12050/1996) 250x120x65 mm, wytrzymałość na ściskanie 31 MPa. Przechowywanie: na paletach;
- zaprawa cementowa klasy M10 wg PN-B-10104. Przechowywanie: elementy składowe jak cement
przechowywać w opakowaniu producenta zabezpieczając przed zawilgoceniem. Piasek
przechowywać w nasypie również chroniąc przed zawilgoceniem;
- beton C25/C30 do wykonania czap betonowych. przechowanie: elementy składowe jak cement
przechowywać w opakowaniu producenta zabezpieczając przed zawilgoceniem. Piasek
przechowywać w nasypie również chroniąc przed zawilgoceniem;
- wkład kominowy typu ALUFOL (elastyczno-pompowany wkład kominowy), w postaci rękawa
zbudowanego z czterech warstw. W środku znajduje się rozpierająca folia polietylenowa tworząca
rękaw technologiczny. Kolejna warstwa to kwasoodporna folia aluminiowa kryta topliwą folią
polipropylenową. Wkłady kominowe ALUFOL przeznaczone dla przewodów spalinowych, winny być
wyposażone w warstwę tkaniny z włókna szklanego. Warstwa zewnętrzna winna być foli
polietylenowej. Wkład kominowy typu ALUFOL winien być chemicznie obojętny, gazoszczelny i
wodoodporny. System kominowy typu ALUFOL winien zabezpieczać ściany komina przed kontaktem
ze szkodliwymi produktami spalania gazu, o temperaturze do 160 st. C. Wkłady typu ALUFOL winny
być dostosowane do długości koma i dostosować się do kształtu przewodu kominowego. Trwałość
systemu kominów typu ALUFOL min. pięć lat;
- Systemy powietrzno-spalinowe (SPS) zbudowane są z dwóch rur: wewnętrznej, którymi
odprowadzane są spaliny i zewnętrznej, którymi doprowadzane jest powietrze, ze stali kwasoodpornej
o gatunku stali 1.4404 z dodatkiem molibdenu grubości 1 mm;
- masa uszczelniająca SKD Schiedel - silikatowa masa odporna na wysokie temperatury i wytrzymała
na ścieranie odporna na temp. w zakresie 200°C - 500 °C. Zaprawę należy przechowywać w
szczelnie zamkniętych workach i chronić je przed dostępem wilgoci. Okres przechowywania masy
SKD w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Oznakowanie zgodnie z normą PN- EN 998-1:2004.Wymagania
dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
- obrotowe nasady kominowe TURBOWENT o podstawie kwadratowej montowane na stałe do
przewodu kominowego, praca winna przebiegać bezgłośnie. Wykonanie z różnych metali turbina:
aluminium; podstawa: blacha ocynkowana;
- nawiewnik okienny ciśnieniowy z ręczną lub automatyczną regulacją pozwalającą na pełną kontrolę
przepływu powietrza. Nawiewnik winien umożliwiać płynną regulację przepływu powietrza za pomocą
niezależnie działających przysłon. Elementy nawiewnika winny być wykonane są z tworzywa
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technicznego ABS. Nawiewnik winien być wyposażony w gąbkę, tłumiącą drgania akustyczne w
powietrzu przepływającym przez nawiewnik. Automatyczna regulacja ciśnieniowa polega na
ograniczeniu maksymalnego przepływu powietrza. Przy rosnącym strumieniu powietrza elastyczna
membrana umieszczona w nawiewniku odchyla się, przysłaniając otwory, przez które powietrze
wypływa z nawiewnika.
Montaż za pomocą wkrętów. Otwory na wkręty zasłaniane zaślepkami. Czerpnia nawiewnika winna
być wyposażona w siatkę przeciw owadom.
Charakterystyka:
- typ nawiewnika: ciśnieniowy z ręczną regulacją;
- sposób sterowania: manualne sterowanie przepływem powietrza;
- przepływ powietrza: umiarkowany, maksymalnie 31,50 m3/h @ 10 Pa;
- tłumienie hałasu: małe, 33 dB;
3.2 Transport
Transport na składowisko samochodem dostawczym, ze składowiska na miejsce wbudowania ręcznie
(taczki, wózki), na dach poprzez rusztowanie za pomocą wciągarki. Sukcesywne dostarczanie
materiałów na tymczasowe składowiska.
3.3 Kontrola jakości
Kontrola jakości dokonana przez wykonawcę w zakresie zakupywanego materiału (zgodna z atestem
lub certyfikatem).
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
4.1
Rusztowania
Rusztowania winny posiadać pełny komplet elementów (głównie stężenia i kotwy) winny być
odpowiednio zmontowane, zakotwione i odebrane protokołem przez kierownika budowy.
4.2
Wciągarka
Sprawna z zabezpieczeniem elektrycznym obsługiwana przez osobę z dokumentami
dopuszczającymi, zabezpieczana przed dostępem osób trzecich w okresie przerwy w wykonywaniu
robót.
4.3
Sprzęt do prac ręcznych
Młotki, wiertarki, pace tynkarskie zębowe i gładkie stalowe i plastikowe, kielnie trapezowe, nożyce do
cięcia siatki, wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, szczotki z włosia i szczotki druciane do
czyszczenia elewacji - wszystek sprzęt winien być sprawny i oczyszczony, gotowy do pracy.
4.4
Pozostałe
Wykonawca może stosować dowolny sprzęt dodatkowy jak łopaty, taczki itp. pod warunkiem
wykonywania prac remontowych należycie i który nie wpłynie na pogorszenie jakości tych prac oraz
na zniszczenie otoczenia (trawników, chodników).
3.

Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca powinien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną na pogorszenie właściwości
materiałów. Z uwagi na lokalizację obiektu w mieszkalne! dzielnicy Brzegu, zaleca się stosowanie
małych samochodów dostawczych. Skrzynia załadunkowa powinna być czysta, równa i bez załamań
oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie materiału lub jego opakowania. Na
miejscu budowy stosować transport ręczny lub poprzez stosowanie małych środków transportu jak
taczki itp., w przypadku transportu pionowego stosować transport ręczny oraz wciągarkę.
5.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
6.1
Prace przygotowawcze
- postawienie rusztowań
- zabezpieczenie budynku oraz terenów komunikacji ogólnej przed ew. uszkodzeniami
6.2
Roboty rozbiórkowe przy kominach oraz montażu nawiewników podokiennych.
Prace rozbiórkowe prowadzone w obrębie kominów należy prowadzić należycie i starannie, aby nie
uszkodzić istniejących kominów oraz wkładów kominowych, jak również zewnętrznej struktury dachu.
Przed zdemontowaniem czap betonowych należy zdemontować na fragmencie przebudowywanym
komina odgrom i zabezpieczyć na czas prowadzenia prac.
6.3
Kominy
- wymurować podwyższenie kominów z kształtek kominowych wprowadzając pręty zbrojeniowe w
narożnikach oraz zalewając rzadką zaprawę w celu zespolenia. Zaprawę należy wprowadzić
upewniając się że została doprowadzona do otworów w istniejących kształtkach kominowych. Prace
kotwienia kształtek kominowych należy prowadzić warstwowo. Równolegle należy murować
wewnętrzną część przekrycia otworów odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnych.
- istniejące wkłady przewodów spalinowych należy przedłużyć do wyprowadzenia ponad projektowaną
czapę kominową
4.
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- wymurować oblicówkę z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej M10. Kolor cegły klinkierowej
należy dobrać na miejscu budowy tak aby pasował do istniejącego.
- zamontować przygotowaną czapę betonową do przekrycia przewodów z wykonaniem otworów do
wyprowadzenia przewodów spalinowych.
- zamontować zadaszenie przewodów spalinowych
- zamontować ponownie odgrom;
6.4
Czyszczenie mechaniczne oraz udrożnianie przewodu kominowego.
W trakcie eksploatacji przewodów kominowych na ich ściankach wewnętrznych osadzają się cząstki
stałe tj. sadza, kondensat pary wodnej, substancje smoliste, odpady organiczne (tj. odchody
zwierzęce, pióra itp.). Dlatego przewody kominowe należy czyścić ręcznie za pomocą szczotki
kominowej i kuli (tzw. wycior) lub mechanicznie
6.5
Frezowanie
- frezowanie komina poprzez mechaniczne powiększenie przewodu kominowego na całej jego
długości w celu przystosowania średnicy przewodu kominowego do wymagań kotła oraz do
zamontowania wkładu kominowego. Frezować można kominy proste i z załamaniami. Podczas
frezowania komina dochodzi do jego rozszczelnienia, dlatego należy go uszczelnić wkładem
kominowym lub uszczelnić komin metodą szlamowania.
6.6
Szlamowanie komina
- szlamowanie komina jest to metoda uszczelnienia komina poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą
przeznaczoną do renowacji przewodów kominowych. Polega ona na nałożeniu kilku warstw zaprawy
przeznaczonej do renowacji przewodów kominowych wewnątrz przewodu kominowego. w celu
usunięcia nieszczelności i wygładzenia ścian wewnętrznych komina. Do równomiernego
rozprowadzenia masy uszczelniającej należy użyć specjalnego tłoka i kołowrotka zainstalowanego na
szczycie komina. Przy wyciąganiu tłoka do góry, należy jednocześnie uzupełniać masę od strony
wylotu komina. Szybkość podnoszenia tłoka nie powinna być wysoka, tak aby dokładnie rozprowadzić
masę uszczelniającą. Proces uszczelniania należy wykonywać w temp. powyżej 3°C. Czynność
należy powtórzyć od 2 do 3 razy – w zależności od jakości rozprowadzania. Do szlamowania komina
należy używać zapraw do renowacji przewodów kominowych odpornej na temp. 200°C – 500°C.
Przed przystąpieniem do szlamowania komina należy go wyczyścić oraz zagruntować ścianki, w celu
uzyskania jak najlepszej przyczepności. Przed rozpoczęciem szlamowania należy zabezpieczyć
wszystkie otwory w kominie, przez które możliwe jest wypłynięcie masy uszczelniającej, a następnie
zwilżyć jego wewnętrzny przekrój. Po każdym wykonanym uszczelnianiu komina masą, należy
sprawdzić komin na szczelność przewodu kominowego. Uwaga: przed przystąpieniem do prac
uszczelniających należy odpowiednio przygotować komin – usunąć duże zanieczyszczenia takie jak:
stara zaprawa, kawałki gruzu lub cegły oraz osadów sadzy.
6.7
Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych
Prawidłowa dobrana średnica wkładu kominowego ma wpływ na funkcjonowanie kotła gazowego
dlatego ważne jest zamontowanie wkładu o odpowiedniej średnicy. Przy zastosowaniu kolan
regulowanych kwasoodpornych ze stali nierdzewnej, można zamontować wkłady do komina, w którym
występują załamania. Rury stalowe kwasoodporne wkładane do komina wsuwa się do poprzedniego
odcinka rury tak aby uzyskać szczelne połączenie, a powstające w kominie skropliny mogły
swobodnie ściekać po ściankach rur, nie wydostając się na zewnątrz instalacji.
Montaż wkładu kominowego:
- wykonanie pomiarów i przycięcia stalowych wkładów na odpowiedni wymiar;
- wykonanie otworu w czapie kominowej na wylocie komina i wyprowadzenie wkładu kominowego;
- wykucie otworu na wkład na ścianie, w kanale kominowym, w miejscu w którym podłączony będzie
wkład do komina;
- oznaczyć cyframi rury, celem nie pomylenia ich kolejności;
- wprowadzenie rury do przewodu kominowego. Należy każdy odcinek stalowej konstrukcji wsuwać do
poprzedniego, łącząc ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek lub wkrętów. Połączenia winny być
szczelne, tak aby skropliny ze spalin nie wydostały się na zewnątrz instalacji;
- wsunięcie trójnika przez wykonany wcześniej otwór w ścianie. Montaż trójnika w dolnej części
wkładu kominowego. Do trójnika należy zamontować element zmieniający jego przekrój na okrągły;
- montaż w górnej części elementu zmieniającego kształt wkładu z owalnego na okrągły;
- połączenia należy uszczelnić silikonem odpornym na kwasy i wysoką temperaturę;
- montaż w na wylocie komina nasadę.
6.8
Prace końcowe
- sprzątnięcie ew. zabrudzeń i zanieczyszczeń
- rozebranie zabezpieczeń budynku oraz terenu
- demontaż rusztowań
- sprzątnięcie terenu po rusztowaniach
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Kontrola i odbiór
Kontrola jakości powinna odbywać się podczas prowadzenia wszystkich prac zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, instrukcjami producentów materiałów i „Warunkami wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych” Budownictwo Ogólne - Arkady - 1990.
Badania należy uznać za pozytywne w przypadku gdy wszystkie wymagania zostaną spełnione, w
innym przypadku należy uznać wykonane prace za niezgodne z wymaganiami normowymi i po
wykonaniu poprawek powtórzyć badanie kontrolne.
Częstotliwość przeprowadzanych badań spoczywa na Wykonawcy i musi ona odzwierciedlać, że
wszystkie prace zostały wykonanie poprawnie i zgodnie z wytycznymi.
Odbiór pełnego kompletu atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności nastąpi podczas odbioru
końcowego robót.
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Obmiar robót może wystąpić w przypadku robót dodatkowych lub w uzgodnieniu z Zamawiającym.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Wszystkie elementy należy odebrać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.
10.Dokumenty odniesienia:
10.1 Deklaracje zgodności z normami
Deklaracja zgodności na wykonanie podwyższenia kominów - prace murarskie oraz montażowe
kominów
6.

ST 02 ROBOTY TYNKARSKIE 45410000-4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych związanych z przebudową kominów wentylacyjnych, w tym
montaż nasad kominowych w budynku przy ul. Sikorskiego 11 A-J, w Brzegu.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej oraz przy
uwzględnieniu przepisów bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków wewnętrznych w budynku objętym inwestycją i obejmuje
wykonanie następujących czynności: przygotowanie podłoża , wykonanie warstwy wyrównawczej,
wykonanie tynków jedno- i wielowarstwowych. Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań
odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych i
renowacyjnych.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczace robót tynkarskich
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne” pkt 2
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągowa wodę pitna. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
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2.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm. 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 0,5
mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych
a.
Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić
wymagania).
b.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
c.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
d.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
e.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:
2002„Cement -Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementów powszechnego użytku”.
Za zgoda 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.
f.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno
spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2. SPRZĘT
2.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3
2.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do
wykonania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektron.,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia
i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,
c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
3. TRANSPORT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
3.2. Transport materiałów
- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany
cement i wapno
suchogaszone można przewozić dowolnymi środkami transportu i 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.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5
4.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych winny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz 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”. W okresie wysokich temperatur świeżo
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wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.
4.3. Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.W
ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawa
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże
należy oczyścić z kurzu szczotkami i usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji
tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda.
4.4. Wykonywanie tynków zwykłych
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.Grubosci tynków zwykłych w zależności od ich kategorii
oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z norma 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 zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
5.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów
przez dostawce, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę
zwilżania,
f) chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, a następnie odnotowane
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metoda podana w PN-85/B04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem
(brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). Przyczepność miedzy warstwowa tynków
wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o
ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów - po
28 dniach.
Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7
6.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnie tynków wewnętrznych ścian 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 nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę pozioma.
Powierzchnie pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin,
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obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy
doliczyć powierzchnie ościeży w stanie surowym.
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być
dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). Wszystkie ustalenia
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogólne".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastąpienia).
- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw
do badan.
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).
- PN-EN 197-1:2002 Cement - Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczace cementów
powszechnego użytku.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cześć 2: Metody badan.
- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cześć 3: Ocena zgodnosci.
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cześć 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodności.
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cześć B - Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
ST 03 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z przebudową kominów wentylacyjnych, w tym
montaż nasad kominowych w budynku przy ul. Sikorskiego 11 A-J, w Brzegu.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
a) farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
b) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
c) emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
d) farby na spoiwach:
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
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• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania
powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które odpowiadają wymogom aprobat
technicznych,
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli
materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż)
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie
została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
• Wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,
Należy stosować farby w kolorze jasnym, powłoki malarskie powinny być odporne na wchłanianie
wilgoci. Do wysokości min. 0,3 m od posadzki ściany należy pomalować farbą olejną.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny muru powinny być
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całkowicie wypełnione zaprawa, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek
zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy
czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, która wykonywana będzie powłoka malarska, nie
może być większa od podanych w tabelach.
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku.
tynku,
• obce wtrącenia,
w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewn.-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania.
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć.
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity - Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998Emalie
olejno-żywiczne,
ftalowe,
ftalowe
modyfikowane,
ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe
- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cześć B - Roboty wykończeniowe,
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB - 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

str. 22

