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1) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT

Temat opracowania: Remont konserwatorski kościoła

Adres: 46-112 Biestrzykowice, ul. Główna 2

Inwestor: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

46-112 Biestrzykowice,  ul. Główna 2

SPIS TREŚCI:

Nr

specyfikacji

Nr kodu

CPV
Wyszczególnienie robót

ST-O 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-1 45111100- 9    
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

ROZBIÓRKOWE

ST-2 45421100 - 5   STOLARKA BUDOWLANA

ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 

ST-4
45430000-0 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE,

ROBOTY MALARSKIE I

OGÓLNOBUDOWLANE

ST-5 45453000-7 RENOWACJA KAMIENIA

Opracował:
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót budowlanych związanych z: remontem konserwatorskim kościoła w miejscowości
Biestrzykowice, ul. Główna 2

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant  sporządzający  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru

robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia

lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające

wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są

niezbędne do określania  ich standardu i  jakości.  Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej

specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania

będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót

budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi

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) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2.  budynku  –  należy  przez to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale związany  z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej

konserwacji.

1.4.5. urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  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.

ST-0 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE
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1.4.6.  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł

prawny  wynikający  z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót

budowlanych.

1.4.8.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.9.  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.10. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć 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 integralną całość użytkową.

1.4.11.  obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.12.  opłacie  – należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez zobowiązanego za

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.13.  rejestrze obmiarów – należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych

robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.14. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15.  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót

dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.16. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego

zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i

przekazania do eksploatacji.

1.4.17. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.5.3. 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 i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

1.5.4. 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.

1.5.5.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.

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 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. 
1.5.7. 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
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niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. 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.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich  wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych urządzeń  lub  metod i  w

sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora nadzoru  o  swoich działaniach,  przedstawiając kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie aprobaty

techniczne do zatwierdzenia przez inwestora.

2.1. 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.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
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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.

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  nie  odpowiadające  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.

4.2. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST, każda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5. OBMIAR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót.  Obmiaru  robót dokonuje

Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

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.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

6.2. 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.

6.3. Odbiór częściowy
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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.

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
6.4.1. 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 badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń  przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

2. ulegających zakryciu

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Ustalenia ogólne
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę 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.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.

zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.

zm.).

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

poz. 2086).

8.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września 1997 r.  –  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 6  lutego 2003 r.  –  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 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.

Nr 120, poz. 1126).
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– 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. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 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. Nr 198, poz. 2042)

8.3. Inne dokumenty i instrukcje
–  Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych,  (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.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych  związanych  z:  remontem konserwatorskim
kościoła w miejscowości Biestrzykowice, ul. Główna 2
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 rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

- zdemontowanie  rur spustowych

- zdemontowanie obróbek blacharskich i uchwytów stalowych

- skucie  tynków zewnętrznych i wewnętrznych

- wywóz gruzu na wysypisko śmieci

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 Inżyniera. 
2. Materiały
2.1. Dla robót materiały nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

ST-1 45400000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIÓRKOWE
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5.2. Roboty rozbiórkowe

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.

5.2.1. Obiekty

(1)  Ściany rozebrać  ręcznie lub mechanicznie.  Materiały posegregować  i  odnieść  lub odwieźć  na

miejsce składowania.

(2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku

wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:

– Rozbiórki elementów – [m3,  m2]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za roboty  wykonane zgodnie z  wymaganiami  podanymi  w punkcie 5 i  odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  zewnętrznej  oraz  wewnętrznej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  związanej  z:   remontem
konserwatorskim kościoła w miejscowości Biestrzykowice, ul. Główna 2
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  naprawy  istniejącej   stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  naprawa  istniejących  schodów

drewnianych

W skład tych robót wchodzi:

− oczyszczenie istniejących okien, drzwi  drewnanych z powłok malarskich,

− oczyszczenie istniejących okien stalowych z powłok malarskich,

− malowanie stolarki drzwiowej i okiennej,

− uzupełnienie oszklenia okien,

− uzupełnienie okitowania.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Szklenie:

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg.PN-78/B-13050. 

Kolor szkła: Bezbarwne przezroczyste,

Faktura szkła: Gładka-typu „float”

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane

normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i

transportować w odrębnych opakowaniach.

ST-2 45421130-4  STOLARKA BUDOWLANA
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.2.ST-0.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.- nie dotyczy

6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

– sprawdzenie zgodności wymiarów,

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:

–m2 naprawianej stolarjki,

- m2 okitowania.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych jak wyżej. 

Cena obejmuje:

– dopasowanie i wyregulowanie

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

17

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

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 kom polimeryzowane

styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

izolacyjnych   budynku  w  ramach  remontem  konserwatorskim  kościoła  w  miejscowości
Biestrzykowice, ul. Główna 2

KOD CPV 45320000-6  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty izolacyjne  

Klasyfikacje specyfikacji dotyczą pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych

Zawartość specyfikacji:  

I. Informacje ogólne.

 1)   Przedmiotem zamówienia są  roboty związane z  wykonaniem izolacji  przeciwwilgociowej

poziomej metodą iniekcji  niskociśnieniowej  w ścianach  i wykonania izolacji pionowej ścian

zewnętrznych iwewnętrznych budynku kościoła.

2)  Szczegółowy zakres, standard i ilość robót remontowych  zawarty jest w sporządzonym przez

zamawiającego inwestorskim przedmiarze robót i ślepym kosztorysie. 

Przedmiary inwestorskie i ślepy kosztorys sporządzone zostały w oparciu o katalogi nakładów

rzeczowych   KNR lub  w  przypadku  braku  odpowiednich  pozycji  w  KNR,  w  oparciu  o

indywidualną inwestorską kalkulację. 

Inwestor dopuszcza zastosowanie innych technologii a co za tym idzie innych  materiałów pod

warunkiem, że ich parametry techniczne nie będą niższe  i nie będą odbiegały od ujętych   w

kosztorysie inwestorskim  a normy zużycia materiałów będą właściwe dla danej technologii.

W przypadku oferowania technologii Iniekcji Krystalicznej autorstwa dr inż. Wojciecha

Nawrota, przed przystąpieniem do wykonania iniekcji niskociśnieniowej (po nawierceniu

otworów) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód zakupu produktu u

Licencjodawcy, określający okres trwałości zakupionego preparatu (termin ważności od daty

produkcji) wraz z aktualną licencją na stosowanie technologii.

 3)  Wykonując roboty remontowe zgodnie z przewidzianym zakresem należy uwzględnić:

ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
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a)   wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń  

b)  nawiercenie otworów   zgodnie z przyjętą w ofercie  technologią wykonania robót

podaną przez producenta  wraz  z oczyszczeniem  otworów  nawiertów  poprzez dokładne

ich wydmuchanie   

 c)   określenie stopnia zawilgocenia i zasolenia ścian w celu przygotowania aktywatora 

      do mieszaniny iniekcyjnej

 d) wykonanie iniekcji niskociśnieniowej wraz z odcięciem pionowym do wys. 50 cm ponad

gruntem na łączeniu budynku oficyny z budynkami pozostałymi  i z zaślepieniem

otworów  preparatami  zgodnymi z przyjętymi w ofercie cenowej i metodą zalecaną

przez producenta

 e)   uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami

             f)    oczyszczenie ścian i spoin murów zewnętrznych po ich odkopaniu

             g)   wykonanie tynków kat II

             h)   wykonanie  gruntowania ścian  Eurolan TG-2 lub preparatem o porównywalnych

                   parametrach technicznych

            i) wykonanie powłoki bitumicznej dwukrotnie w odstępie czasowym (po całkowitym

wyschnięciu pierwszej warstwy) z masy SUPERFLEX-10 lub preparatem

o porównywalnych  parametrach  technicznych

             j)    ochrona wykonanej powłoki folią kubełkową

             k)   zasypanie wykopów wraz z odtworzeniem  nawierzchni lub opaski przy budynku  

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

I.   Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy:

− Oczyścić cegły szczotkami drucianymi w pasie wykonywanej iniekcji  w piwnicy z

     brudu , nalotów biologicznych, luźnych części muru, pozostałości tynków

           b)  Należy zapewnić  bezpieczne składowanie  materiałów rozbiórkowych do czasu ich 

    wywiezienia na składowisko odpadów,

           c)  Wszystkie materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na składowiska materiałów 

                 odpadowych.

           c)  Należy utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych bezwzględny porządek 
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                w obrębie prowadzonych robót.

           d)  Nie należy wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając 

                szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

           e)  Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie  przestrzegać obowiązujących przepisów 

                z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy stosując 

    odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony.

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich 

     przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

     w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm;  

   1)  Wszystkie zastosowane materiały budowlane, wyroby i urządzenia budowlane powinny 

         posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie 

         z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami znowelizowanego Prawa Budowlanego

         z dnia 7 lipca 1994 roku.

   2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane  

         i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki

         atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy  

         gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

   3)  Odbiór techniczny materiałów – inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych

 materiałów. Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

 Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami aprobat technicznych i norm przedmiotowych producenta i innymi 

dokumentami odniesienia . Jakość materiałów ma być potwierdzona właściwymi  

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Brak 

kompletu ww. dokumentów przed wykonaniem iniekcji może skutkować wstrzymaniem 

prac.

   4)  Ceny zastosowanych materiałów budowlanych nie powinny przekraczać średnich cen 

         podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym  

         wydawnictwie według ORGBUD.
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III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do 

       wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

− Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

− Obowiązują  ogólne  zalecenia  i  wymagania  dla  sprzętu  i  maszyn  używanych  przy  tego  typu

robotach.

− Stosując przy pracach remontowych sprzęt  i  narzędzia należy tak dobrać  ich rodzaj, aby   w

sposób najmniej uciążliwy dla lokatorów wykonać niezbędne roboty. 

IV.  Wymagania dotyczące środków transportu;

−  Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

 V.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

      poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

      informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 

      specjalne;

      1)  Roboty budowlane związane z wykonaniem  iniekcji niskociśnieniowej  należy wykonać

zgodnie z warunkami technicznymi w technologii wykonania robót zalecanymi przez producenta

preparatu przyjętego w ofercie cenowej oraz obowiązującymi przepisami, normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie ze sztuka budowlaną.

2) Specyfikacji technicznej nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub podręcznika

wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót” . Nadal funkcjonują i obowiązują 5-cio tomowe WTWiORB 

opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB

       Tom   I    Budownictwo ogólne, 

       Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

       Tom   III  Konstrukcje stalowe, 

       Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów, 

       Tom   V    Instalacje elektryczne. 

       Tom   VI   Instalacje sanitarne.
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        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci 

        oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

             Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA 

                                                  BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

              Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano – 

              montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej

              i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie 

              najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych

VI.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

   w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;  

   Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w

tym: 

   remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych 

   wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

• Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu zawilgocenia ścian i ustalonego zakresu robót

sporządzony został przez zamawiającego szczegółowy przedmiar robót budowlanych i ślepy

kosztorys robót budowlanych

       2.  Inwestorski przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys szczegółowo określa ilość,

zakres i standard wykonania robót remontowych , obejmując wszystkie nośne ściany piwnic w

obrębie kamienicy oficyny  

• W przypadku określenia koniecznych prac nie ujętych w ślepym kosztorysie których potrzeba

wykonania powstała w wyniku prowadzonych prac, wykonawca  powinien zwrócić się do

Inwestora, poprzez inspektora nadzoru z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz

kosztorysem przed podjęciem robót.

• VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

         1) Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez wykonawcę o

zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.
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         2) Zleceniodawca powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego 

            obecności dokonuje czynności odbiorowych.

3) Przewidziany jest odbiór robót w trakcie ich wykonywania , przeprowadzony będzie przed

przystąpieniem do wykonania iniekcji, mający na celu sprawdzenie prawidłowości

nawiertów (średnica, rozstaw, głębokość , oczyszczenie), oraz właściwości materiałów

stosowanych przez wykonawcę (komplet dokumentów i karta technologiczna)

4) Przewidywane są okresowe kontrole stanu zawilgocenia ścian w okresach :

 - pierwszy po 90 dniach od podpisania końcowego protokołu odbioru

 - każdy następny po upływie min sześciu miesięcy od poprzedniego 

IX.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

      1)  Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez zleceniodawcę  zakresie i standardzie

mają charakter robót podstawowych.

 2)  Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie dokonanego przez zleceniodawcę 

       końcowego bezusterkowego odbioru robót. 

 X. Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

• Umowa na wykonanie robót.

• Inwestorskie przedmiary robót budowlanych i ślepy kosztorys.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

• Obowiązujące normy dla wskazanego przez zleceniodawcę zakresu i standardu robót.

Wykaz obowiązujących norm zawarto w pkt  V.

 5)   Dostarczone przez Wykonawcę atesty, aprobaty i certyfikaty na użyte materiały i wyroby

        budowlane.
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  tynków  wewnętrznych,  zewnętrznych  oraz  ,  robót  malarskich,  ogólnobudowlanych

związanych z: remontem konserwatorskim kościoła w miejscowości Biestrzykowice, ul. Główna 2
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 tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.

− tynki zewnętrzne cementowe,

− tynki wewnętrzne i zewnętrzne renowacyjne

-  dwukrotne malowanie  ścian  i  sufitów we wszystkich  pomieszczeniach  remontowanych  farbami

krzemianowymi

- malowanie tynków zewnętrznych farbami krzemianowymi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych  oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 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.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –

średnioziarnisty.

ST-4 45430000-0 TYNKI I OKŁADZINY
ŚCIENNE ROBOTY

MALARSKIE



STWiORB. Remont konserwatorski kościoła

. 

X.2015

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie

0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane gipsowe

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych należy stosować  cement portlandzki z dodatkiem  żużla lub popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

2. Farby krzemianowe

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

lepkość (kubek cylindryczny  6mm), 200C [s] 15-21

gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,6

czas schnięcia powłoki w temp. 2020C przy wilgotności

wzg. pow. 555%

stopień 3, najwyżej

[h] 2

krycie jakościowe II

wygląd powłoki mat

SPOSÓB STOSOWANIA
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WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
lepkość (kubek cylindryczny φ 6mm), 200C [s] 15-21

gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,6

czas schnięcia powłoki w temp. 20±20C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%

stopień 3, najwyżej [h] 2

krycie jakościowe II

wygląd powłoki mat

SPOSÓB STOSOWANIA

przy

goto

wani

e

podł

oża

• podłoże powinno być mocne,  suche, bez kurzu i zatłuszczeń
• świeże tynki cementowo wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania ,gipsowe po 2 tygodniach, tzw „suche

tynki” po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu
• stare powłoki farb klejowych usunąć aż do odsłonięcia tynku, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących 
• stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem

detergentów pozostawić do wyschnięcia

• podłoża mocno chłonne (z wyjątkiem gładzi gipsowych), luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady

pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Impregnatem  Gruntującym SUPER-DOM.  Właściwie zagruntowane podłoże
powinno być matowe

• miejsca  zagrzybione,  pokryte  pleśnią,  oczyścić  mechanicznie  i  zdezynfekować  impregnatem  grzybobójczym,  pamiętając
równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów

• plamy po zaciekach wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą akrylową  ŚNIEŻKA  NA ZACIEKI-PLAMY 

• nierówności  i  spękania  podłoża  wyrównać  gotową  masą  szpachlową  ACRYL-PUTZ finisz   lub  w  przypadku  większych

nierówności sypką masą szpachlową ACRYL- PUTZ start

• trwałe,  malowane po raz pierwszy  lub pomalowane na bardzo intensywny kolor podłoża  zaleca się  wcześniej  pomalować

emulsją  podkładową  ŚNIEZKA GRUNT  lub  rozcieńczoną  emulsją  Śnieżka  Max  dodając  do  20% wody w zależności  od
chłonności podłoża

przy

goto

wa-

nie

wyr

obu

• farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać
• na zagruntowane  podłoże nakładać farbę nie rozcieńczoną

mal

o-

wani

e

• malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +100C 

• nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym 1-2 warstwy ( nie gruntowane 2) farby – warstwę drugą po

wyschnięciu poprzedniej
tj. po około 2-4h . 

• narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie

• w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA

PARAMETRY MALOWANIA

lepkość farby dodatek

rozcieńczalnika

średnica dyszy

pistoletu

ciśnienie

natrysku

[s] [%] [mm] [MPa]

zalecana ilość

warstw

pędzel, wałek postać

handlowa
- - - 1-2

natrysk pneumatyczny nie stosuje się 

natrysk hydrodynamiczny

*
postać

handlowa
- 0,43÷0,66 20÷21 1-2
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Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a)  Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) 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”.

d) 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.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać  zaprawą  spoin przy zewnętrznych

licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić  z kurzu szczotkami oraz usunąć  plamy z

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć  przez zmycie 10% roztworem

szarego  mydła  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową.  Nadmiernie  suchą  powierzchnię  podłoża

należy zwilżyć wodą.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian  murowanych  należy  nałożyć  dwuwarstwowy

podkład wykonany z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy wykonać  o  grubości  2-3 mm z ciekłej

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3

4. Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
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sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakości
5.1. Zaprawy

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika

budowy.

6. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiór robót
7.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Podłoże powinno być  przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.  Jeżeli  odbiór podłoża

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

7.2. Odbiór tynków

7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny

być zgodne z dokumentacją techniczną.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2

m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

– poziomego – nie większe niż  3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż  6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

–  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli

przenikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.

8. Podstawa płatności

- Tynki wewnętrzne i gładzie.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
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9. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

ST-5 45453000-7 ROBOTY RENOWACYJNE
KAMIENIA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z remontem  konserwatorskim  kościoła  w
miejscowości Biestrzykowice, ul. Główna 2
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza się odstępstwa od wymagań

podanych w niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do małych, prostych robót i  konstrukcji

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy zachodzi pewność, iż wymagania

odnośnie prac i ich efektów zostaną spełnione poprzez zastosowania właściwych metod wykonania i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych

z zabezpieczeniem  obiektów w ramach inwestycji określonej w pkt 1.1 niniejszej Specyfikacji.

Ogólne warunki wykonania robót zawarto w specyfikacji ogólnej.

Jakiekolwiek prace związane z zabezpieczeniem i remontem  ujęte w niniejszej specyfikacji muszą

zostać  poprzedzone  wykonaniem  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  i  fotograficznej,  tak,  by  przy

remoncie obiektu jak najwierniej odrestaurować zabytkowe elementy i detale.
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W szczególności zakres prac obejmuje :

I. Prace renowacyjne muru, w tym m.in. prace :
a) Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z

kamienia;

b) Usunięcie zanieczyszczeń glonów, gałęzi, wrośniętych korzeni z całej powierzchni

c) Naprawa powierzchni kamiennych

d) Hydrofobizacja powierzchni pionowych  murów preparatami płynnymi – ręcznie

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność

z dokumentacją  projektową,  ST i  Inspektora Nadzoru. Prace prowadzić  zgodnie m.in. z zapisami

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  (Dz.  U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ogólnymi przepisami BHP

(Dz.U.  z  1997r.  Nr  129  poz.844)  oraz  Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  przy  ręcznych  pracach

transportowych (Dz.U.

z 2000r. Nr 26 poz.3).

2. Materiały :
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać  zgodnie z kartami

technicznymi poszczególnych wyrobów.

Wbudować należy elementy zgodne z Dokumentacją Projektową, posiadając

wszelkie niezbędne, przewidziane przepisami i normami atesty i certyfikaty.

2.1. Wytyczne ogólne
Wszystkie przewidywane do zastosowania materiały z uwagi na konieczność

zachowania  programu  konserwatorskiego  muszą  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru  oraz

Konserwatora Zabytków, projektodawcy programu konserwatorskiego. 

2.2. Elementy kamienne.
Elementy kamienne murów to wyroby jednostkowe, 

Wygląd zewnętrzny

Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki. Barwę,użylnienie,

teksturę itp. należy określić wizualnie.

Wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość  na zginanie naleŜy oznaczyć  metodą  badania wg EN 12372 lub EN 13161 –wartość

średnia.

Przyczepność

Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej

powierzchni.

Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej

W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i

odpowiadać określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach.
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Za pomocą  obróbki termicznej z użyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się  fakturę

płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22).

Za pomocą szlifowania uzyskuje się powierzchnie matowe.

Elementy z piaskowca

Podstawowym  założeniem  inwestycji  jest  ponowne  wykorzystanie  istniejących  elementów  z

piaskowca.  Elementy  te  należy  w  trakcie  robót  przygotowawczych  odpowiednio  zabezpieczyć  a

następnie  poddać  renowacji.  Niemniej  może  zaistnieć  sytuacja,  w  której  koniecznym  będzie

wykonanie  detalu  z  nowego  piaskowca.  W  sytuacji  takiej  materiał  kamienny  należy  dobrać  o

charakterystyce wizualnej i fizykochemicznej, jak najbardziej zbliżonej do istniejącej. Wykonawca

zobowiązany jest w taki przypadku uzyskać zgodę

Projektanta i Inspektora Nadzoru na wbudowanie zaproponowanego materiału.

2.3. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa przewidziana do mocowania okładziny z piaskowca , w postaci suchej mieszanki,

gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą, powinna charakteryzować się:

- mrozoodpornością,

- elastycznością,

- przyczepnością,

- odporność na wilgoć

Zaprawa jest lekka i elastyczna w obróbce, o bardzo dobrej przyczepności

kontaktowej  i  wysokiej  zdolności  zatrzymywania  wody,  wodoodporna,  odporna  na  cykliczne

zamarzanie i rozmarzanie. Utwardzona zaprawa jest wysoko odkształcalna i szczególnie wskazana do

osadzania  i  układania  na  podłożach  krytycznych.  Skłonność  do  wykwitów  okładzin  z  kamieni

naturalnych jest wyraźnie zmniejszona dzięki zawartości trasu.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta

oraz atest PZH.

2.4. Woda
Do przygotowania zapraw można stosować  każdą  wodę  zdatną  do picia oraz wody z rzek, jezior i

innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody

do celów budowlanych i warunkom określonym w  technologii wykonawczej.

2.5. Hydrofobizacja
Zakończeniem zabiegu wzmocnienia  i  uszczelnienia  powinna być  hydrofobizacja,  czyli  ochrona

przed  wnikaniem  i  penetracją  wody  deszczowej.  Można  ją  osiągnąć  wykonując  impregnację

preparatem: szlam uszczelniający 2-3 mm gr. np. DICHTUNGSSCHLAMME.

patrz odpowiednie Instrukcje Techniczne

Dopuszcza się używanie innych niż wymieniony powyżej preparat i środki, pod

warunkiem  zastosowania  preparatów  o  analogicznych  właściwościach.  Zamiany  uzgodnić  z

Inspektorem Nadzoru.
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2.6. 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.

2.7. Uwagi dotyczące wszystkich materiałów.
Koszt transportu, magazynowania i zabezpieczenia wszelkich materiałów ponosi

Wykonawca.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Do każdego rodzaju przewidzianych tą specyfikacją robót należy użyć sprzętu

dopuszczonego  do  użytkowania,  posiadającego  stosowne  atesty,  zabezpieczenia,  zgodnego  z

przepisami  BHP  i  zapewniającego  wykonanie  prac  zgodnie  z  założeniami  projektowymi,  sztuką

budowlaną, normami i dokumentacją projektową  oraz instrukcjami załączonymi do poszczególnych

materiałów, środków i preparatów.

W przypadku wątpliwości ostateczną decyzję co do użycia konkretnego sprzętu podejmuje Inspektor

Nadzoru.

4. Transport – uwagi ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące

przepisów  ruchu  drogowego  m.in.  w  odniesieniu  do  dopuszczonych  obciążeń  na  osie  i  innych

parametrów technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń

na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  Nadzoru  pod  warunkiem przywrócenia  stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla  danego  asortymentu  pod

względem  możliwości  ułożenia,  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Środki  transportu

powinny zapewniać stateczność i ochronę przewożonych materiałów przed przesunięciem się ładunku

podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem

i zdeformowaniem.

Transport i magazynowanie nie mogą wpłynąć na obniżenie jakości i parametrów

użytkowych przewożonych materiałów. Za właściwy transport, obejmujące niniejsze

ustalenia  odpowiada  Wykonawca  i  on  ponosi  koszty  wynikające  z  uszkodzenia  przewożonego

materiału.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Grubsze płyty okładzinowe (np. elementy cokołów) muszą być ze sobą łączone w

narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

Należy zapewnić utrzymanie jednakowej grubości spoin pionowych i poziomych. Przy wykonywaniu

zalewki  należy  unikać  zabrudzenia  elementów  zaprawą.  Ewentualne  zaciski  należy  niezwłocznie

usunąć, zmywając powierzchnię okładziny wodą z mydłem za pomocą szczotek.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię

podłoża  należy  starannie  oczyścić  z  resztek  zaprawy,  tłustych  plam,  kurzu  i  błota,  a następnie

starannie zmyć  czystą  wodą. Ten etap inwestycji powinien zostać  poprzedzony wszelkimi pracami

izolacyjnymi.

5.1. Spoinowanie i czyszczenie okładziny
1. Spoinowanie elementów kamiennych należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej okładziny

lub jej wydzielonych fragmentów.

2. Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła itp.) powinny być podane w projekcie i

dostosowane do faktury okładziny.

3. W przypadku przewidywanego piaskowania okładziny (np. przy okładzinie z płyt

piaskowcowych) należy spoinowanie wykonać po oczyszczeniu powierzchni licowanej.

4. Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1,5 mm, to nie należy wykonywać spoinowania, a elementy

okładziny powinny być ustawione po dokładnym doszlifowaniu krawędzi.

5. Po ukończeniu osadzania elementów okładziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych poprawek,

należy lico zewnętrzne okładziny oczyścić. elementy

kamienne o innej fakturze należy oczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi,

Przygotowanie zaprawy 
Do czystego naczynia wlać ok. 4,75-5,25 l wody, dodać 25 kg (1 worek) zaprawy

np.Sopro  TR  414  i  wymieszać  mechanicznie  aż do  uzyskania  jednolitej,  pozbawionej  grudek,

konsystencji. Po upływie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać.

Najpierw przy pomocy kielni gładkiej, silnie dociskając nanieść cienką warstwę

kontaktową, następnie odpowiednią kielnią do zapraw średniowarstwowych wykonać

warstwę grzebieniową. Na czystą, pozbawioną kurzu i materiałów zmniejszających

przyczepność,  całą  spodnią  powierzchnię  elementu  kamiennego nanieść  cienką  warstwę  zaprawy.

Płytkę  docisnąć  do  przygotowanej  warstwy  grzebieniowej,  przesunąć  i  ustawić  w  ostatecznym

położeniu, opukać.

Nałożyć  tylko taką  ilość  zaprawy,  na której  będzie można ułożyć  płyty kamienne w ciągu czasu

otwartego  schnięcia.  Siatkę  spoin  wyskrobać  przed  ostatecznym  związaniem  zaprawy  i  zmyć

okładzinę

Wszelkie czynności powinny spełniać podstawowe kryteria konserwatorskie:

- nie naruszać autentyczności detalu;

-  stosować  materiały  pod  wzgl.  właściwości  fizykochemicznych  i  estetycznych  podobne  do

materiałów pierwotnych;
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- chronić przed wilgocią i działaniem rozpoznanych czynników destrukcyjnych;

. Materiał i kolor dostosować do elementów istniejących.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zasady

kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  i  wytycznymi  Producenta,  Dokumentacji

Projektowej  i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1. Kontrola jakości prac renowacyjnych wewnętrznych.
Sprawdzeniu należy poddać między innymi:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów zachowanych

detali architektonicznych;

Roboty podlegają odbiorowi.

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i

bezpośredni nadzór personelu technicznego budowy i Inspektora nadzoru nad robotami.

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie

robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości powinna obejmować:

1. Sprawdzanie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,

dokumentacją techniczną i ST.

2. Sprawdzenie wykonania renowacji płaskorzeźby.

3. Sprawdzenie wykonania prac z założeniami dokumentacji projektowej, przepisami,

dokumentacją producenta danych materiałów, wytycznymi technologii.

Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzać za pomocą oględzin

zewnętrznych.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 00 – Specyfikacji Ogólnej robót.

8. Odbiór robót
Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 – Specyfikacja ogólna.

Przedmiotowe roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
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Podstawą do odbioru robot stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

-  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  wykonanie  odbiorów  częściowych  i  zapisem

potwierdzającym zakończenie robot i  gotowość  do odbioru końcowego i  przekazania inwestorowi

wykonanego zadania;

- dokumentacja wbudowanych materiałów ich świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty

techniczne i atesty;

- zestawienie wykonanych badań i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych;

- stwierdzenie zgodności wykonanych robot z dokumentacją projektową;

- spis dokumentacji powykonawczej przygotowanej do przekazania inwestorowi 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i

stanu wykonanych robot. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zaleceń

wymienionych w/w punktach niniejszej i ogólnej specyfikacji dały pozytywny wynik.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 – Specyfikacja ogólna i na podstawie

oceny zgodności wykonania prac w stosunku do projektu oraz zgodnie z ustaleniami wg. pkt. 7 i 8.

niniejszej specyfikacji, sztuki budowlanej, norm i przepisów prawa.

10 Przepisy związane:
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy.

- Dokumentacja  Projektowa;

- PN-EN-12058:2004 – Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody.

- PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Budownictwo ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990.

• Karty Charakterystyki poszczególnych preparatów i materiałów.


