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budowlanej:
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BUDYNKU URZĘDU POCZTOWEGO
UP ŁÓDŹ 17

Kategoria robót
wg kodów CPV :
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budowlanego:
Nazwa i adres
Zamawiającego:

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa i adres
Jednostki
Projektowej:

Urząd Pocztowy Łódź 17, ul. Moniuszki 4 Łódź
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Warszawa ul. Stawki 2
Centrum Infrastruktury Region Infrastruktury w Łodzi
Biuro AR – Pracownia Architektoniczna Bartłomiej Klepiński
91-002 Łódź ul. Drewnowska 11 lok. 9
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SPIS TREŚCI:
ST – 00.00.00 Wymagania ogólne
Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (grupa CPV 451)
ST - 00.01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Rozdział 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów (grupa CPV 452)
ST - 01.02.00 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
ST - 01.03.01 Roboty murarskie (naprawcze)
Rozdział 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453)
ST - 02.01.01 Roboty izolacyjne (przeciwwodne i przeciwwilgociowe)
ST - 06.00.00 Roboty instalacyjne elektryczne
Rozdział 4 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (grupa CPV 454)
ST - 02.05.01 Kładzenie i wykładanie podłóg (warstwy balkonowe)
ST - 02.06.01 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
ST - 02.08.00 Roboty malarskie
ST - 02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
ST - 02.10.01 Roboty w zakresie ślusarki
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ST- 00.00.00 Wymagania ogólne
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia
Rodzaj przedsięwzięcia : roboty budowlane
Nazwa :
Projekt remontu elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego
UP ŁÓDŹ 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4 (działki o numerach ewidencyjnych 153/1 i 111/10)
1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektu i zakres robót
Zakresem opracowania obejmuje remont elewacji i dachu budynku rzędu pocztowego. Remontowi poddany zostanie
dach, elewacje od strony ulicy Moniuszki i ul. Hotelowej oraz elewacje od strony dziedzińca wraz z robotami
dodatkowymi, m.in. wymianą instalacji odgromowej, wymianą rynien i obróbek blacharskich, renowacją drzwi
balkonowych, wymianą okien za attyką, malowaniem ścian zjazdu, balustrad i profili świetlików.
1.3. Charakterystyczne parametry techniczne i liczbowe
Nadziemne powierzchnie elewacji objętych remontem:
Elewacja południowa
– 365,0 m2
Elewacja wschodnia
– 429,0 m2
Elewacja zachodnia
– 162,0 m2
Elewacja północna
– 199,0 m2
Powierzchnia połaci dachowych
– 460,0 m2
1.4. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano–montażowych i
specjalistycznych umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na
wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja techniczna ST ma zastosowanie przy
wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę.
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja inwestycji.
Projekty budowlane, na podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót dostępne są
u Zamawiajacego.
Spis specyfikacji technicznych:
Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (grupa CPV 45100000-8)
ST - 00.01.00 Roboty w zakresie przyg. terenu pod bud. i roboty ziemne
Rozdział 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów (grupa CPV 45200000-9)
ST - 01.02.00 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
ST - 01.03.01 Roboty murarskie (naprawcze)
Rozdział 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 45300000-0)
ST - 02.01.01 Roboty izolacyjne (przeciwwodne i przeciwwilgociowe)
ST - 06.00.00 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Rozdział 4 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (grupa CPV 45400000-1)
ST - 02.05.01 Kładzenie i wykładanie podłóg (warstwy balkonowe)
ST - 02.06.01 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
ST - 02.08.00 Roboty malarskie
ST - 02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
ST - 02.10.01 Roboty w zakresie ślusarki
1.5. Definicje i skróty
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, ofertę, rysunki oraz
dokumenty jakie wyliczono w umowie.
2. Wada – jakakolwiek cześć robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
3. Cena kontraktowa – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót
budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy.
4. Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie całości lub części robót
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.
5. Operaty kolaudacyjne – wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną
inwentaryzacją robót oraz zestawieniem ilości wykonanych robót, stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru
końcowego.
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6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót,
które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
7. Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część
robot, dla której w szczególnych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która
została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego.
8. Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.
9. Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
10. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
11. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundament i dach
12. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowle wraz z przestrzenią zajmowana przez
urządzenia zaplecza budowy.
13. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami, ponosząca
odpowiedzialność za prowadzenie budowy.
14. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym równie pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem
określa się inspektora nadzoru – koordynatora).
15. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski dla celów
kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w umowie.
16. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
17. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określający
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do
kontraktu.
18. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez
Zamawiającego zgodnie z kontraktem.
19. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
20. Urządzenia budowlane – 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.
21. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalajacą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
22. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć 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 książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu, także
dziennik montażu.
23. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę.
24. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania
w budownictwie.
25. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
26. Wyrób budowlany – 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, wprowadzony
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną cześć użytkową.
27. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
odrębnych przepisów, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
28. Droga tymczasowa – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich
zakończeniu.
29. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.
30. Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć zaakceptowaną 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.
31. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania
wraz z obliczeniami i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych.
32. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej – Zamawiającego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badan i prób związanych
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
33. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
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robót budowlanych.
34. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
35. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono
zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów dla których nie ustalono PN).
36. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania i dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeżeli wymagać
tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót,
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
1.6.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz repety,
dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekty
budowlano-wykonawcze) i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.2. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości
wykonanych robót.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersje elektroniczna w języku polskim.
Dokumentacja zawierająca wszystkie wymienione wyżej dokumenty, winna być opracowana i
skompletowana do dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów
zapisana w kontrakcie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartość docelową, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczanego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja techniczna lub ST, ale osiągnięto
możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
kontraktu.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
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poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakończenia i odbioru końcowego robót,
a w szczególności :
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem
osób nieupoważnionych.
- Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
- W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względu na bezpieczeństwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.
- Koszt zabezpieczenia terenu robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt wykonania
poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na plac budowy, takich jak m. in.: energia
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone równie wszelkie opłaty wstępne,
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po
zakończeniu każdego elementu robót i likwidacji placu budowy.
1.6.5. 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 Wykonawca będzie :
- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania
pożaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 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.
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i
nadziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będącymi właścicielami
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
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 zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonywania napraw i ponosząc koszty tych napraw.
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 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.
1.6.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego: na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach
oraz w pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowania w ilościach
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z
recyklingu i mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy, a po zakończeniu robót ich charakter
niebezpieczny zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.6.11. Plan bezpieczeństwa
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez inżyniera.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz U. Nr 120,
poz. 1126, zawierać takie informacje jak :
- Stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
- Stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- Plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- Plan działania w związku z organizacja ruchu,
- Działania przeciwpożarowe,
- Działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- Zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porządku
- Działanie w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi
- Inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do czasu podpisania protokołu
końcowego robót.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocząć roboty polegające na utrzymaniu robót, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inżyniera
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń o inne odnośne dokumenty.
1.6.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczęcia prac oraz terminie ich zakończenia.
Z chwila przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich
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właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.6.15. Odbiory
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucji, których
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać aprobatę autora
projektu i inspektora nadzoru.
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10
Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r"(tj. z2003r.Dz U Nr207. poz. 2016 z pózn. zm. ) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość
materiałów. Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. 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 oraz właściwości do robót i były dostępne do kontroli
przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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 ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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 kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu
budowy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
z terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę.
Zamawiający na potrzeby związane z realizacja zamówienia, zapewni Wykonawcy :
- punkt poboru wody o ciśnieniu 0,4 MPa;
- maksymalną moc energii elektrycznej na potrzeby placu budowy.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru
robót, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Program robót
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić
wykonanie robót w określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy. Harmonogram winien wyraźnie
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
5.3. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy:
• Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót
• Planu Kontroli Jakości określającego dla każdej z robót:
- zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczęcia robót
- zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badan kontrolnych dla wykonanych robót
- informacje o przyjętych metodach dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badan kontrolnych
- zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu robót
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych
dokumentów, lub wystąpić o dokonanie uzupełnień.
Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów na wszystkich etapach budowy będzie dokonywane przy
pomocy Kart Kontrolnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi 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, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
• Część ogólną opisującą:
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacje 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 jakości wykonywanych robót.
• Cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót :
- 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 zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i materiałów.
Przed zatwierdzeniem PZJ autor projektu lub inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Autor projektu lub inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badan.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących pracy personelu lub jakości robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie
pózniej jednak ni w terminie okreslonym w PZJ i ST.
Wyniki badan (kopie) beda 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, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli robót prowadzonej przez Wykonawce, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
• Deklaracje 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 Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i 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 Inwestora,
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym 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 Inwestorowi do
ustosunkowania się,
- decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska,
- wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się,
- projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót chyba, że będzie
inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik
dokumentacji odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.7.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów,
lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną
dostarczone w tym celu. Po zakończeniu robót rysunki te zostaną przedłożone inżynierowi.
Wykonawca winien przekazywać inżynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania
przeglądu.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) + (3) następujące dokumenty :
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencje na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawce 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 przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Opis działań związanych z kontrolą jakości.
Wszystkie elementy wykonywanych robót muszą być poddane kontroli pod wzgledem jakości. Spełnienie
wymaganych parametrów musi być potwierdzone protokołem wraz z Karta Kontrolna, która zawiera:
- informacje o koniecznych do spełnienia parametrach i ich wielkości,
- informacje o osiągniętych parametrach,
- terminy dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badan kontrolnych,
- podpisy Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych służb i współuczestników procesu
inwestycyjnego,
- załączniki potwierdzające przedstawione informacje,
- potwierdzenie wykonywania robót zgodnie zatwierdzoną Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót
Inżynier Projektu ma prawo wnieść do zakresu objętego Kartą Kontrolną inne parametry uzasadnione dla potrzeb
potwierdzenia prawidłowej jakości wykonania robót. Na wniosek Inżyniera Projektu do przeglądu mogą być zaproszone
służby i współuczestnicy procesu inwestycyjnego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczna ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, pod warunkiem, że taki sposób rozliczenia został przyjęty
w zawartej umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będa obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub
dołączone do niej w formie załącznika.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenie
wykonane muszą być w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wszystkie te czynności będą przeprowadzane pod warunkiem przyjęcia w kontrakcie takiego sposobu
rozliczenia robót.
7.4. Obmiary robót
Obmiary robót dokonywane są w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i dotyczą pozycji
wymienionych w przedmiarze robót.
Wszystkie inne roboty nie wymienione w przedmiarze robót nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu i są ujęte
w wynagrodzeniu pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Odbiory techniczne oraz przejecie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach
Ogólnych i Szczególnych kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej.
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez
inspektora nadzoru, inżyniera lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.
Odbiory techniczne – polegające na stwierdzeniu robót :
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny
- odbiór urządzeń.
8.1.1. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie realizacji robót.
Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
- dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie wykonywania robót,
- dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- wyniki badan i protokoły pomiarów wymaganych normami,
- obmiar robót podlegających odbiorowi.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
8.1.2. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić:
- dokumentację Projektową powykonawczą,
- dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- oświadczenia właściwych organów, m.in.: Państwowego Nadzoru Budowlanego, o nie sprzeciwianiu się
odbiorowi,
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
8.1.3.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.
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8.2. Etapy odbioru
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez
inżyniera przy udziale Wykonawcy :
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
- przejecie odcinka lub części robót;
- przejecie końcowe;
- przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania).
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany
w czasie umożliwiającym wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
Robót dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 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 dokumentacją
projektową ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez inżyniera w obecności
Wykonawcy.
8.2.2. Przejecie końcowe robót
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych całkowicie elementów robót zakończonych próbami
technicznymi.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera,
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.3.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnosci inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku prób końcowych przewidzianych kontraktem inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia
Robót podając datę zakończenia robót pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do usunięcia których Wykonawca
jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym.
8.2.3. Dokumenty do przejęcia końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- uwagi i zalecenia inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z ST i ew. PZJ,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
- wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.2.4. Przejęcie ostateczne robót (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada inżynierowi rozliczenie ostateczne.
Wraz z rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań.
Do protokołu odbioru należy załączyć zestawienie Kart Kontrolnych, na podstawie których dokonano
sprawdzenie jakości wykonanych robót.
Roboty dla których jakość wykonania nie została potwierdzona Kartami Kontrolnymi nie podlegają odbiorowi
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
w przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element pomocniczy do wyceny
wykorzystać należy przedmiary robót.
Cena jednostkowa będzie obejmować :
- robociznę bezpośrednią;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu ;
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż
i demontaż na stanowisku pracy);
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą:
- płace personelu i kierownictwa budowy;
- pracowników nadzoru i laboratorium;
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.);
- koszty dotyczące oznakowania robót;
- wydatki dotyczące bhp;
- usługi obce na rzecz budowy;
- ekspertyzy dotyczące wykonanych robót;
- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót:
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;
- obsługi geodezyjnej;
- rekultywacji terenu;
- wywozu odpadów.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych umowy ponosi
Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.)
- 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 z pózn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 178 poz.1745)
- 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).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
nr 108, poz. 953, z pózn. zmianami)
- 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, z pózn. zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z pózn. zmianami)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań,
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011)
- 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, z pózn. zmianami)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 19891990
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (grupa CPV 451)

ST-00.01.00
Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV
45111000-8
45111220-6
45262100-2

Opis robót
Roboty w zakresie rozbiórek
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i prac rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania
pn: Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych jak niżej:
A. Wykonanie wykopów ziemnych i rozebranie nawierzchni w celu założenia izolacji pionowych ścian i wykonania
instalacji odgromowej otokowej, a następnie zasypanie wykopów ziemią i ponowne ułożenie nawierzchni
B. Montaż i demontaż po zakończeniu prac rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 15,0m
C. Demontaż wraz z usunięciem:
- demontaż opraw oświetleniowych nad wejściem głównym od strony południowej – 2 szt.
- demontaż podświetlanej tabliczki z nr policyjnym – 1 szt.
- demontaż drzwiczek rewizyjnych (stalowych) do złączy kontrolnych instalacji odgromowej – 5 szt.
- demontaż kratek wentylacyjnych na elewacjach – 4 szt.
- demontaż instalacji odgromowej na dachu
- demontaż instalacji odgromowej podtynkowej
- demontaż rynien na dachu i rur spustowych na elewacjach
- demontaż rynien wokół świetlika nad zjazdem
- demontaż obróbek blacharskich na dachu i wokół świetlików
- demontaż obróbek blacharskich na gzymsach, naczółkach, balkonach i parapetach
- demontaż okien drewnianych za attyką – 13 szt.
- demontaż pokrycia dachowego w pasie 33cm wzdłuż okapu na elewacji południowej wraz ze sklejką podkładową i
deską czołową
- demontaż pokrycia dachowego wraz ze sklejką podkładową o pow. 5m2 w rejonie północnej krokwi koszowej ryzalitu na
elewacji wschodniej
- skucie płytek gresowych i warstw wykończeniowych na balkonach
- demontaż korytek kablowych z pcv na elewacjach
D. Demontaż na czas prac remontowych:
- demontaż logo Poczty Polskiej – 1 szt.
- demontaż tablic urzędowych – 3 szt.
- demontaż tablic informacji o zabytku – 2 szt.
- demontaż tabliczek znamionowych instalacji – 3 szt.
- demontaż kamer monitoringu – 2 szt.
- demontaż syren alarmowych – 2 szt.
- demontaż jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji na elewacjach dziedzińca – 5 szt.
- demontaż opraw oświetleniowych od strony ul. Moniuszki – 5 szt. (naświetlacze)
- demontaż opraw oświetleniowych od strony dziedzińca – 3 szt.
- demontaż krat w oknach piwnicznych od strony ulic – 11 szt.
- demontaż krat w oknach piwnicznych od strony dziedzińca – 7 szt.
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- demontaż stojaka na rowery
- demontaż betonowych płyt chodnikowych 50x50x7cm wzdłuż elewacji od strony ulic w pasie o szerokości 1,0m
- demontaż kostki betonowej gr. 8cm wzdłuż elewacji dziedzińca w pasie o szerokości 1,0m
E. Skucia
- skucie tynków na elewacjach w miejscach najbardziej zniszczonych i spękanych w promieniu 80cm,
- skucie tynków na cokołach od strony ulic i od strony dziedzińca
- skucie tynków pod oknami parteru na elewacji wschodniej na wysokości zadaszenia zjazdu
- skucie tynków na ścianie fundamentowej od strony ul. Moniuszki i od ul. Hotelowej (od narożnika do ryzalitu) w pasie
1m poniżej poziomu gruntu
- skucie tynków spodnich pod balkonami
- skucie gzymsów wokół płyt balkonowych
- skucie dwóch uszkodzonych kroksztyn pod balkonami
- skucie gzymsu pod balkonem
- skucie cokołów na balkonach wzdłuż elewacji
- skucie tynków na cokołach balustrad balkonowych
- skucie tynków wewnętrznych na poddaszu wzdłuż całej ściany elewacji południowej
- skucie tynków wewnętrznych na poddaszu wzdłuż ścian ryzalitu od strony wschodniej
- skucie zniszczonych fragmentów gzymsu głównego od strony dziedzińca
- skucie tynku na dawnym kominie spalinowym
- skucie tynków nad naczółkami ryzalitów na elewacji południowej i wschodniej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
W budynku nie planuje się wprowadzania przerwy na roboty budowlane.
Należy tak organizować prace, aby roboty budowlane nie zakłóciły ciągłości pracy urzędu pocztowego.
Roboty rozbiórkowe i demontaże wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca doświadczenie w prowadzeniu
robót rozbiórkowych przy obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić:
2.1. Materiały do rusztowań stalowych – ramowych o szer. 0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m o wys. do 15m,
z osłoną z siatki PP
Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania systemowe. Podstawowy
komplet rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów,
pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych.
2.2. Materiały do tymczasowej konstrukcji obudowy chodnika
Do konstrukcji tymczasowej obudowy chodnika stosuje się drewno iglaste i płyty OSB.
2.3. Materiał rozbiórkowy
Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: gruz cementowo-wapienny, gipsowy, ceglany, drewno, pokrycie bitumiczne
dachu oraz złom miedziany i stalowy należy segregować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego w tym
zakresie.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadać elektronarzędzia
oraz narzędzia ręczne takie jak: młoty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, jak również winien posiadać rusztowania
systemowe.
Do ubijania podłoża i nawierzchni z płyt i kostek betonowych przy ponownym ich układaniu Wykonawca powinien
zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Materiał rozbiórkowy należy transportować taczkami, wiadrami, rynnami do gruzu z miejsc rozbiórki, do pojemników –
kontenerów, zlokalizowanych w ustalonym miejscu przy budynku, skąd po napełnieniu kontenerów należy samochodem
przystosowanym do transportu kontenerów wywieść odpady na wysypisko Pozostałe materiały takie jak papy, folie, złom
miedziany i stalowy, elementy stolarki należy usuwać z terenu budowy zgodnie z zasadami i instrukcjami
obowiązującymi w ramach aktualnych przepisów prawa lokalnego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Demontaż nawierzchni oraz prace ziemne
Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji pionowych ścian i wymiany instalacji odgromowej
otokowej należy rozebrać nawierzchnie z kostki i płyt betonowych oraz wykonać wykopy.
Zdemontowane nawierzchnie z kostki i płyt betonowych układać warstwowo na paletach, owinąć folią i ustawić w miejscu
przeznaczonym do składowania elementów rozbiórkowych na czas remontu.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca musi zapoznać się z aktualnym planem uzbrojenia terenu
w rejonie przewidywanych robót ziemnych.
Nie wolno przystępować do robót ziemnych bez aktualnej wiedzy o istniejącym uzbrojeniu terenu.
Postawą wykonywania robót ziemnych jest dokumentacja, opracowana na podstawie badan gruntu.
Wykop wykonać na głębokość 1,0m poniżej poziomu chodnika. Prace prowadzić ręcznie. Metody wykonania robót
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego.
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu
w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopów) należy składować wzdłuż
wykopu lub na składowiskach tymczasowych. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Zagęszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno
spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Js) 0,97 – 1,0.
Warunki terenowe
Usuwanie przeszkód oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robót ziemnych:
- wszelkie przedmioty znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym maja być wykonane roboty ziemne, powinny
być przed rozpoczęciem robót usunięte,
- nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przedmiotów lub kanałów bez zgody jednostki, do
której należy nadzór nad nimi, a roboty wykonywać w sposób uzgodniony z tą jednostką,
- w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych, nie przewidzianych
w dokumentacji technicznej, roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń i ustalenia, czy
i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót,
- w razie wykonywania robót ziemnych w bezpośredniej bliskości jakichkolwiek instalacji powinna być określona
bezpieczna odległość w pionie i w poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty,
- w przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostają ujawnione niewypały lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz
powiadomić właściwy organ władzy administracyjnej.
Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać następujących wymagań:
- wokół wykopu powinny być ustawione poręcze ochronne, a w nocy wykopy powinny być oznakowane czerwonymi
światłami ostrzegawczymi,
- rozstaw podparcia lub rozparcie wykopów powinien wynosić do 1 m w układzie pionowym i 1,5 m w układzie
poziomym,
- odeskowanie ażurowe można stosować tylko w gruntach zwartych, nie wolno stosować tego odeskowania w okresie
zimowym,
- górne krawędzie bali przyściennych powinny osiągąć co najmniej 0,15m ponad teren,
- rozpory powinny być tak umocowane, aby samoczynnie nie wypadały; stan rozparcia lub podparcia ścian wykopów
powinien być sprawdzony przed kadym zejściem do nich pracowników,
- pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5m w gruntach spoistych i o 0,3m w pozostałych może się odbywać dopiero po
odeskowaniu ścian,
- do wykopu należy wykonać bezpieczne zejście dla pracowników; odległość miedzy zejściami nie powinna przekraczać
20m,
- przy wykonywaniu robót ziemnych zmechanizowanych należy wyznaczyć strefę niebezpieczną,
- deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych nie więcej niż 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m
w pozostałych.
5.2. Zasypywanie wykopów i ponowne ułożenie nawierzchni z z elementów betonowych
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni z kostki:
- zasypać wykopy ziemią,
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- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie kostek lub płyt z ubiciem,
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem.
Podsypka piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek gruby. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kadej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inżyniera.
Wilgotność układanej podsypki powinna by taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni nie rozsypywała się i nie było
na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielona podsypka powinna by wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarką wibracyjną.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać
wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi by zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu
w podsypce.
Układanie nawierzchni z kostek i płyt betonowych
Na podkładzie należy układać (podbijając gumowym młotkiem) elementy nawierzchni kontrolując, czy jest równa i ma
odpowiedni spadek. Kształt elementów dobierać do istniejących sąsiadujących nawierzchni.
Szczeliny należy wypełnić zasypką cementowo-piaskową.
5.3. Roboty montażowe rusztowania
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony
zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami
budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna
być nie mniejsza ni 0,1 Mpa. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być
taka, aby siła przenoszona przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane
symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać
5,0m, a w pionie 4,0m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od 0,73m i być
zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w
odległościach nie większych niż 40m.
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie do 150 kg
można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyżej 150 kg powinna być
wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji rusztowania.
Wzdłuż rusztowania od strony ul. Moniuszki (na elewacji południowej) wykonać tymczasową obudowę chodnika w
konstrukcji drewnianej z zadaszeniem z płyt OSB w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych.
5.4. Demontaż rusztowań
Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. Demontaż
rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyulców najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost,
zdejmuje lenie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą kraków. Po skończeniu rozbiórki
wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. Stalowe
elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem.
Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane
w sposób bezpieczny.
5.5. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.
5.6. Roboty rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie, a tam gdzie to jest możliwe mechanicznie z bezwzględnym
przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń.
Przy wykonywaniu rozbiórek elementów, które mogą utracić stateczność, należy wykonać tymczasowe podparcia
i stężenia (np. pod dwoma balkonami, przy których będą demontowane kroksztyny).
Uwaga: W przypadku natrafienia w trakcie prac rozbiórkowych na materiały niebezpieczne pod względem
ekologicznym (np. azbest) ich rozbiórkę i utylizacje powierzyć firmie specjalistycznej zajmującej się utylizacją odpadów
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niebezpiecznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
- kolejność dokonywania rozbiórek.
Wszystkie elementy wykonywanych robót muszą być poddane kontroli pod względem jakości. Spełnienie wymaganych
parametrów musi być potwierdzone protokołem, który zawiera:
- podpisy Kierownika Robót , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych służb i współuczestników procesu
inwestycyjnego
- ewentualne załączniki potwierdzające przedstawione informacje,
- potwierdzenie wykonywania robót zgodnie z zatwierdzona Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiaru jest :
- wywóz gruzu - m3
- rozbiórka obróbek blacharskich – m2
- rozbiórka rynien i rur spustowych – mb.
- rozbiórka pokryć dachowych – m2
- rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni – m2
- skucia tynków – m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robót.
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub
jego części.
Podstawą odbioru robót są dokumenty:
- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót, na
rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót,
udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,
- dziennik budowy,
- ewentualne opinie i ekspertyzy ustalone jako konieczne przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Inwestorem
i Wykonawcą.
W dzienniku budowy dokonuje sią zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót
zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu zasady ustalone w zawartej umowie
z Wykonawcą.
Płaci się według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań umożliwiających wykonanie robót,
- demontaż i ponowny montaż elementów zdjętych na czas remontu elewacji – oprawy oświetleniowe, wentylatory,
kamery monitoringu, itp.,
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz płyt betonowych obejmuje:
-wykonanie koryta,
-wykonanie podsypki,
-ułożenie nawierzchni wraz z ubiciem i wypełnieniem szczelin,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-M-47900:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z rur
PN-M-48090:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
BN-70/9082 Rusztowania na kozłach
BN-70/9082 Rusztowania drabinowe
PN-EN-12810:2004 Rusztowania elewacyjnye z elementów prefababrykowanych
PN-EN-12811 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy
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PN-EN 196-1,2,3,6:1996 Metody badania cementu.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-B-06250:1988 Beton zwykły
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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Rozdział 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów (grupa CPV 452)

ST - 01.02.00
Roboty w zakresie wykonywania
pokryć i konstrukcji dachowych
Kod CPV
45261000-4

Opis robót
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi występującymi w ramach zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi jak niżej:
- czyszczenie dachu
- pokrycie dachu papą wierzchniego krycia
- wykonanie nowych obróbek blacharskich
- montaż nowych rynien i rur spustowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Roboty dekarskie wykona specjalistyczna firma mająca doświadczenie w wykonywaniu pokryć dachowych z blachy
miedzianej, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych oraz obróbek blacharskich wg
odpowiednich norm i instrukcji producenta, w tym m.in.
2.1. Papa wierzchniego krycia
Papa zgrzewalna, wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Osnowa poliestrowa jest
zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest
pokryta warstwą posypki z łupku bitumicznego. Wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie
pokryty posypką. Strona spodnia jest pokryta cienką folią, która ulega stopieniu podczas zgrzewania. Wysoka odporność
na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość polimeru SBS zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze - 25C,
oraz wytrzymałość na ruchy w podłożu.
Właściwości techniczne (wymagania minimalne):
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa ) 200 g/m2,
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2,
- siła zryw. przy rozciąg. paska o szer. 5cm wzdłuż / w poprzek, min. 750 / 700 N,
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %,
- giętkość w obniżonych temperaturach: -25 stopni C,
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2h: +100stopni C,
- grubość 5,2 +/- 0,2mm,
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- długość rolki 5,0m,
- szerokość rolki 1,0m.
2.2. Papa podkładowa (pod papę wierzchniego krycia i pod obróbki dekarskie)
Papa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Osnowa poliestrowa jest
zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest
pokryta warstwą posypki z łupku bitumicznego. Wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie
pokryty posypką. Strona spodnia jest pokryta cienką folią, która ulega stopieniu podczas zgrzewania. Wysoka odporność
na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość polimeru SBS zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze - 25C,
oraz wytrzymałość na ruchy w podłożu.
Właściwości techniczne (wymagania minimalne):
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa ) 200 g/m2,
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2,
- siła zryw. przy rozciąg. paska o szer. 5cm wzdłuż / w poprzek, min. 800 / 500 N,
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 45 / 45 %,
- giętkość w obniżonych temperaturach: -15 stopni C,
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2h: +95 stopni C,
- grubość 3,0 +/- 0,2mm,
- długość rolki 7,5m,
- szerokość rolki 1,0m.
2.3. Impregnat do pokryć bitumicznych
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na bazie wodnej emulsji asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających,
rozcieńczona z wodą 1:1 (woda:masa dyspersyjna).
2.4. Sklejka
Sklejka iglasta wodoodporna z drewna sosnowego, jednorodna. Produkowana na bazie żywicy melaminowej (spoina
wodoodporna) do użytkowania w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-2) w klasie
higieniczności E1.
Właściwości techniczne (wymagania minimalne):
- grubość 10mm
- zmiany wymiarów w zależności od zmiany wilgotności powietrza 0,5 %
- wilgotność 5-12%
- gęstość 500 – 650 kg/m3
- wytrzymałość na zginanie wzdłuż 50-100 MPa
- wytrzymałość na zginanie poprzecznie 30-60 MPa
- moduł sprężystości 3500-11000 MPa
- klasy jakości E, I, II, III, IV
- klasa higieniczna E1
- klasa reakcji na ogień D-s2,d0
- surowiec FSC
2.5. Blacha miedziana
Blacha miedziana wg PN-EN 504:2002 i PN-EN 1172:1999. Grubość blachy 0,6mm, w arkuszach
2.6. Rynny
Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy miedzianej o grubości 0,60 mm
2.7. Kosze do rur spustowych
Kosze z blachy miedzianej o grubości 0,60 mm
2.8. Rury spustowe
Rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm z blachy miedzianej o grubości 0,60 mm
2.9. Blacha stalowa ocynkowana
Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, PN-73/H92122.
Grubość blachy 0,6 do 0,7 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową oraz pokryta warstwą pasywacyjną
mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
2.10. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Zastosowane normy państwowe :
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.10.1. Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia
w granicach odchyłek.
Nie prostopadłość niedopuszczalna.
2.10.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.10.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
–w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
c) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.11. Łączniki
2.11.1. Gwoździe - Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.11.2. Śruby - Należy stosować: śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
2.11.3. Złącza konstrukcyjne do drewna z blachy stalowej ocynkowanej
2.11.4. Nakrętki - Należy stosować: nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
2.11.5. Podkładki pod śruby - Należy stosować: podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.11.6. Wkręty do drewna - Należy stosować: wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
2.12. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
-Środki do ochrony przed grzybami i owadami
-Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
-Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.13. Taśma perforowana
Taśma perforowana do zabezpieczenia otworów wentylacyjnych w desce czołowej przed owadami wykonana z twardego
PCV.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie i przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany używać takich
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Podczas transportu materiały i elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pokryć ochronnych powinny odbywać się tak,
aby zachować ich dobry stan techniczny.
Do transportu materiałów stosować:
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
Blachy do obróbek blacharskich mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie, w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu i zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej
obok siebie bez luzu. Zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. Materiały powinny być pakowane,
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.
Rolki papy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Renowacja okapu
- Rozebrać rynny i obróbki blacharskie,
- Zdjąć pas nad- i podrynnowy, zdemontować deskę czołową,
- Wyciąć gonty, papę podkładową i zniszczoną sklejkę w pasie ok. 33cm,
- Oczyścić końcówki krokwi i zaimpregnować środkiem ochronnym do drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczającym przed działaniem ognia,
- W dwóch miejscach zniszczone końcówki wyciąć, dosztukować i dobić jednostronne wzmocnienie z deski gr. 32mm,
- Położyć nową warstwę podkładową ze sklejki wododpornej gr. 10mm,
- Dobić nową deskę czołową 170x32mm, zaimpregnować,
- Między co drugą krokwią wykonać otwory nawiewne śr. 70mm w celu wymuszenia cyrkulacji powietrza, zabezpieczone
przeciw owadom taśmą perforowaną,
- Na sklejce okapowej przymocować warstwę podkładową papy modyfikowanej gr. 3mm na osnowie poliestrowej w pasie
szer. 33cm.
- Nagrzać papę i wkleić w nią blachę pasa nadrynnowego,
- Przymocować blachę mechanicznie i pokryć drugą warstwą papy,
5.2. Remont pokrycia dachu
- Skontrolować stan pokrycia dachowego z gontów bitumicznych,
- Oczyścić powierzchnię dachu strumieniem wody podciśnieniem z dodatkiem detergentu usuwając mchy, porosty
i zabrudzenia,
- Sprawdzić czy gonty nie są poluzowane lub popodwijane i ewentualnie domocować je papiakami,
- Pokrycie z gontów zaimpregnować dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową (bez hydroizolacji), rozcieńczoną z wodą
w stosunku 1:1,
- Po 4 godzinach schnięcia można przystąpić do zgrzewania wierzchniej warstwy papy na dachu.
- Stosować papę wysokomodyfikowaną gr. min. 5mm na osnowie poliestrowej nierozprzestrzeniającą ognia,
Wysoka jakość pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie z włókniny poliestrowej pozwala na
zastosowanie jednowarstwowego systemu renowacji starego pokrycia dachowego. W tym przypadku należy zwrócić
szczególną uwagę na jakość przygotowania podłoża. Wszystkie ubytki powinny być uzupełnione przez wstawienie łatek
z papy podkładowej. Podłoże należy zagruntować systemowymi preparatami gruntującymi. Nie należy stosować w tym
systemie pap na osnowie z włókna szklanego.
Układanie papy odbywa się zgodnie ze spadkiem dachu. Zakłady powinny mieć szerokość 9 cm podłużnie, a zakłady
poprzeczne powinny mieć szerokość 12 cm. Podkładki zamocowań muszą być dokręcone i dobite tak, aby ich
powierzchnia była równa z powierzchnią papy. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny być dokładnie oczyszczone
i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacją pokrycia. Zakłady nad zamocowaniami zgrzewa się.
Warstwę nawierzchniową zgrzewa się całą powierzchnią. Pożądane jest uzyskanie wypływu około 10-15 mm. Podczas
zgrzewania zakładu jest to dodatkowym świadectwem uzyskania szczelności zgrzewu. Wycieki asfaltu posypywać
posypką w czasie 7s (w sezonie letnim) i 4s (w sezonie zimowym) od momentu wycieku.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących
zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony
przekładki antyadhezyjnej,
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy,
e) podczas prac należy odpowiednio zabezpieczyć połać dachową przed opadami atmosferycznymi; papy
termozgrzewalnej nie można układać na zbyt wilgotne podłoże o słabej wytrzymałości.
Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno
być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.
5.3. Obróbki blacharskie
Wykonać nowe obróbki blacharskie na wszystkich poziomach: na dachu wokół kominów i świetlika, na ogniomurach, na
gzymsach, okapach, podokiennikach, balkonach, w otworach odpływowych na balkonach, etc.
Pod obróbki blacharskie wykonać spadki z zaprawy i stosować, jako izolację, papę podkładową.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temp. nie
niższej od -15C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Pod obróbki blacharskie wykonać spadki z zaprawy i stosować, jako izolację, papę podkładową.
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Na poziomie zwieńczenia attyki pod blachą miedzianą i papą podkładową stosować pas wzmocnienia z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55mm o szer. 15cm z wywinięciem w dół, mocowany przy pomocy kołków do attyki.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.
Wszystkie obróbki (poza obróbkami na poziomie parapetów okiennych) wykonywać na podwójne rąbki stojące. Obróbki
na poziomie parapetów i na balkonach łączyć ze sobą w celu uszczelnienia i wyrównania połączeń blachowych metodą
lutowania miękkiego.
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podłużnym.
Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niż 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych
powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny dachowe z blachy powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
- rynny powinny mieć zamontowane kosze do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm:
złącza powinny być lutowane na całej długości,
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.1. Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, w tym:
- dla obróbek blacharskich - m2 pokrytej powierzchni.
- dla rynien i rur spustowych – 1,0 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robót.
8.1. Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót
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pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów
pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami,
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-H-92710:1949 Miedź-Blachy zimno walcowane-Wymiary.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
PN-76/M-69400 Spoiwa cynowo-ołowiane do lutowania miękkiego
PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-80/B-1 0240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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ST-01.03.01
Roboty murarskie (naprawcze)
Kod CPV
45262520-2

Opis robót
Roboty murowe

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z naprawą i uzupełnieniami ubytków muru występującymi w ramach zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
murarskich jak niżej:
- uzupełnienia wątku ceglanego murów na poziomie cokołu i gzymsów
- wykonywaniu napraw rys i pęknięć ścian zewnętrznych murowanych systemem kotwienia – w miejscach uszkodzeń
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Roboty w zakresie napraw murowych wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca doświadczenie
w prowadzeniu robót przy obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić:
2.1. Do uzupełniania ubytków wątku muru ceglanego
Materiały:
- cegła pełna o wymiarach stosowanych przed wojną w Polsce: 27 x 13 x 6 cm, zgodna z aprobatą techniczną
- zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2 z trasem do słabszych, wysoko-nasiąkliwych zabytkowych cegieł,
- woda do przygotowania zapraw - stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. woda zarobowa do betonów. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł,
- preparat czyszczący - kombinacja kwasów nieorganicznych i organicznych o odczynie słabo kwaśnym. Środek
rozpuszcza niezbyt głęboko zalegające zabrudzenia, a także resztki wapna i zaprawy..
2.2. Do wykonania napraw rys i pęknięć
- pręty o kształcie helikoidalnym wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o średnicy 8 i 10mm.
- dwuskładnikowa zaprawa (suchy proszek i płyn) niekurczliwa, elastyczna, szybko wiążąca zaprawa na bazie cementu.
Do przygotowania zaprawy należy używać składników dostarczanych przez producenta. (Nie wolno dolewać wody,
dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów itp.). Wytrzymałość zaprawy dostosować do wytrzymałości cegieł.
3. SPRZĘT
3.1. Narzędzia niezbędne do uzupełnień wątku ceglanego, m.in.:
- mieszarka do zapraw,
- betoniarka wolnospadowa,
- przenośne zbiorniki na wodę,
- taczki
- betoniarka
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- łopaty
- kielnia
- wiadra
- sprzęt pomiarowy
- poziomice
- urządzenie do czyszczenia gorącą parą
3.2.Narzędzia niezbędne do prowadzenia napraw rys i pęknięć ścian zew. murowanych systemem kotwienia to:
- ręczne bruzdownice, wyposażone we właściwe tarcze
- odkurzacze przemysłowe
- ręczne wiertarki udarowe
- pistolety iniekcyjne do wyciskania zaprawy
- małe przenośne sprężarki
- narzędzia ręczne - dłuta, szpachelki, hydronetki itp.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania napraw powinny odbywać się tak, aby
zachować ich dobry stan techniczny (profile stalowe).
Materiały do zaprawy należy przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach w dodatniej temperaturze.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Uzupełnienia ubytków wątku muru ceglanego
- Usunąć zniszczone, spękane, niespełniające wymogów technicznych cegły.
- Usunąć stare spoiny na głębokość min. 2cm.
- Po skuciu, miejsca odkryte przemyć i zdezynfekować przy użyciu przegrzanej pary wodnej z dodatkiem preparatu
czyszczącego. Prace wykonywać szczególnie ostrożnie. Strefy brzegowe silnie zniszczone na skutek wietrzenia
ulegają w czasie mokrego czyszczenia dalszemu niszczeniu. Czas działania jest zróżnicowany, należy wykonać
powierzchnię próbną! Powierzchnie przylegające i elementy elewacji, które nie powinny zetknąć się z preparatem
czyszczącym (np. elementy metalowe) należy przykryć folią polietylenową.
- Uzupełnienia wątków muru wykonywać cegłami o podobnych parametrach do istniejących cegieł.
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
- Podłoże przed nałożeniem zaprawy dobrze zmoczyć wodą
- Stosować zaprawę murarską M5 wg PN-EN 998-2 z trasem do słabszych, wysoko-nasiąkliwych zabytkowych cegieł.
- Uzupełniana zaprawa nie może przewyższać wytrzymałością uzupełnianego materiału.
- Zaprawę przygotować z wodą w stosunku 8:1 (proszek:woda). Czas obróbki wynosi ok. 2 godzin przy temp. ok. +20°C.
- Minimalna temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki musi wynosić +5°C, maksymalna +25°C Nie stosować
w przypadku zagrożenia nocnymi przymrozkami.
5.2. Napraw rys i pęknięć ścian zew. systemem kotwienia – w miejscach uszkodzeń
Przed przystąpieniem do robót należy skuć tynk zewnętrzny w miejscach pęknięć i zarysowań.
Wszystkie roboty wykonywane systemem kotwienia powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia powyżej 5ºC.
Technika napraw polega na montażu odpowiednio dobranych prętów o kształcie helikoidalnym wykonanych ze stali
nierdzewnej austenitycznej o średnicy 8 lub 10mm i zatopieniu ich w niekurczliwej, elastycznej zaprawie (zgodnie z
zaleceniami producenta systemu) we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.
Montaż profili w szczelinach polega na:
- wyfrezowaniu szczelin (niezależnie od rodzaju materiału, szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio
w materiale konstrukcyjnym),
- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy
sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem,
- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa zaprawy o grubości ok. 10mm,
- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwa zaprawy
o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy
zablokować przy pomocy kołków drewnianych),
- po związaniu zaprawy (ok. 20-40 min.) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania.
Montaż profili w otworach polega na:
- wywierceniu otworów o zadanych średnicach i głębokościach,
- wyczyszczeniu otworów przy pomocy sprężonego powietrza i bieżącej wody,
- wprowadzenie przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednią końcówką (rurką o średnicy wewnętrznej,
umożliwiającą wprowadzenie do niej kotwy) do otworów kotew i zaprawy. W przypadku otworów o głębokości do 500mm,
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otwory przy pomocy pistoletu można najpierw wypełnić zaprawą, a następnie wkręcając, zamontować w nich kotwy,
- wyczyszczeniu naddatku zaprawy po zamontowaniu kotew.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ja poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. 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.
6.3. System naprawy rys i pęknięć – pręty + zaprawa
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent, natomiast kontrolę przydatności materiałów do zastosowania
prowadzi wykonawca robót.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia:
- numeru produktu (nadruk lub naklejka na opakowaniu),
- stanu opakowań,
- warunków przechowywania materiału,
- daty produkcji i daty przydatności do stosowania.
W czasie wykonywania robót powinny być prowadzone odpowiednie badania i kontrole:
- kontrola stosowania materiałów zgodnie z warunkami technologicznymi producenta,
- kontrola zużycia materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Dla systemu napraw rys i pęknięć jednostką obmiaru jest mb bruzdy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Odbiorowi podlegają:
- roboty przygotowawcze (odbiór międzyoperacyjny),
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia
wszystkich robót związanych z naprawą rys i pęknięć i spełnienia wymagań określonych w projekcie
technicznym, ST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
8.3. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
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- normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: Określenie
nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.
PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych
w wodzie w świeżych zaprawach.
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badan.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych
i czasu korekty świeżej zaprawy.
PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn (metoda analizy sitowej).
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą
penetrometru).
PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości jednowarstwowych
zapraw na obrzutkę do podłoży.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murów Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej
zaprawy
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika
rozpływu).
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości chlorków
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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Rozdział 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453)

ST-02.01.01
Roboty izolacyjne
(przeciwwodne i przeciwwilgociowe)
Kod CPV
45320000-6

Opis robót
Roboty izolacyjne

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem izolacji pionowej ściany fundamentowej na elewacji południowej od strony ul. Moniuszki i
elewacji wschodniej (od narożnika do ryzalitu) w ramach zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem przeciwwodnych
izolacji pionowych – na zewnętrznych płaszczyznach ścian (po ich odkopaniu do głębokości około 1,0 m) – dla
remontowanych elewacji: południowej i wschodniej (od narożnika do ryzalitu).
1.4. Określenia podstawowe
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed wilgocią:
- Izolacja pionowa ścian – chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową.
- Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego,
papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody
i wilgocią.
Pozostałe określenia są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz
ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Roboty izolacyjne wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca doświadczenie w prowadzeniu prac izolacyjnych
przy obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić:
2.1. Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji z mineralnymi spoiwami oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami
- wytrzymałość na ściskanie: M5 względnie M10
- nasiąkliwość: ≤0,10 kg/(m2min0,5)
- zawartość rozpuszczalnych chlorków: < 0,01 % wag.
2.2. Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w budowlach
istniejących, zawierający hydrofobowe związki kwasu krzemowego. Poprawia przyczepność w wyniku gruntowania
preparatem rozcieńczonym 1:1 wodą. Wzmacnia podłoże i podwyższa jego odporność chemiczną.
- gęstość ok. 1,15 g/cm³
- odczyn pH: ok. 11
- przepuszczalność pary wodnej: > 90%
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- nasiąkliwość powierzchniowa: w:<0,5 kg/m²*h0.5
- wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa)
2.3. Szlam uszczelniający odporny na siarczany
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 30N/mm2
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ok. 6N/mm2
- nasiąkliwość kapilarna w24: <0,1 kg/m²*h0.5
- współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: < 200
2.4. Hydroizolacja budowlana modyfikowana tworzywami sztucznymi, powłokowa, grubowarstwowa z wypełniaczem
gumowym, przeznaczona do uszczelniania ściana piwnicznych budowli, przeciw wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej
wodzie przesiąkającej.
- baza: polimerowo-bitumiczna emulsja ze specjalnymi wypełniaczami
- gęstość gotowej mieszanki: ok. 1,00 kg/dm3
- zawartość ciał stałych: ok. 80%
- odporność na wysokie temperatury: +140 st. C
- wodoszczelność przy ciśnieniu 7 bar
- czas schnięcia: ok. 48 godzin
- zachowanie się przy działaniu nacisku: stała grubość suchej warstwy
- badanie przy obciążeniu naciskiem > 0,3 MN/m2: >80%
2.5. Polistyren ekstrudowany do stosowania jako izolacja ścian fundamentowych
- grubość: 8cm
- Gęstość: ≥ 30 kg/m³
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym : ≥ 300 kPa
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie i przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany używać takich
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.
Przykładowy sprzęt i narzędzia do wykonania izolacji:
- pędzle, noże, wałki
W przypadku izolacji systemowej sprzęt i narzędzia do tych robót dostosować zgodnie z wymaganiami producenta
i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego, najwyżej w dwóch warstwach tak, aby
tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane
i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Przygotowanie terenu – prace ziemne
- Zdemontować płyty betonowe,
- Wykonać wykopy wzdłuż elewacji na głębokość 1,0m poniżej poziomu chodnika. Wykopy należy wykonać jako wykopy
otwarte obudowane
5.2. Przygotowanie powierzchni pod izolacje przeciwwodne
- Po wykonaniu wykopu należy odczekać koło 7 dni w celu podeschnięcia zewnętrznych części ścian i dopiero wykonać
prace izolacyjne,
- Skuć istniejące tynki na elewacji,
- Oczyścić mur metodą mechaniczną przy pomocy szczotek drucianych,
- Wyskrobać spoiny na gł. ok. 2cm
- Należy wykonać wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych przy pomocy suchej zaprawy spoinowej.
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Otwarte, oczyszczone strumieniem sprężonego powietrza spoiny wstępnie zwilżyć. Zaleca się, aby podczas
spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo i wciskać zaprawę, aby uzyskać zwartą strukturę.
Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C oraz w prażącym słońcu. Świeżo wyspoinowane
powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień przed deszczem i mrozem (w razie potrzeby osłonić folią). Należy
zapewnić odpowiednio długie utrzymywanie w stanie wilgotnym w celu ochrony przed zbyt szybkim wyschnięciem.
5.3. Sposób wykonania izolacji
5.3.1. Gruntowanie preparatem krzemionkującym + szlamem uszczelniającym
- podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany,
- podczas nakładania izolacji woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne fragmenty
podłoża należy usunąć.
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powżyej 5°C i poniżej 35°C
lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna
przekraczać 5%.
Spryskać całą powierzchnię matowo wilgotnego, oczyszczonego podłoża preparatem krzemionkującym rozcieńczonym
1:1 wodą, tak aby po powierzchni nie spływał nadmiar płynu.
Nanieść szlam uszczelniając po 15 min. (świeże na świeże) na całą powierzchnię techniką szlamowania używając
miękkiego pędzla.
5.2.2 Właściwa izolacja
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa,
bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być
zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokość i wysokość co najmniej
5cm od krawędzi. Powłokę hydroizolacyjną należy nakładać przy pacą stalową. Izolacje nakładać w dwóch warstwach
tak, aby każda warstwa stanowiła jednolita ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Drugą warstwę
nakładać wtedy, kiedy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenia.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni
izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów
bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C.
Do izolacji kleić płyty polistyrenu ekstrudowanego, gr. 8cm
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających
należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inżyniera.
6.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania,
- zagruntowanie powierzchni,
- położenie każdej warstwy izolacji,
- ciągłość warstw.
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
6.3. BHP i ochrona środowiska
Przy pracy ze środkami bitumicznymi należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie
składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią
i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i
papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. Przy zastosowaniu innych materiałów do wykonywania izolacji
przeciwwodnych należy ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji w miejscach przejść przez rury, itp.,
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie
dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Cena za wykonanie 1m2 izolacji obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji
- wykonanie izolacji
- wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacja
- uporządkowanie stanowiska po robotach
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.
- instrukcje producentów materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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ST-06.00.00
Roboty w zakresie okablowania
oraz instalacji elektrycznych
Kod CPV
45311000-0

Opis robót
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące przeprowadzenia i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji odgromowej, przeciwoblodzeniowej oraz oświetlenia nad wejściem w ramach
zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych
w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji
odgromowej, instalacji elektrycznych oświetlenia nad wejściem oraz instalacji przeciwoblodzeniowej wraz ze wszystkimi
pracami przygotowawczymi i pomocniczymi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Instalację odgromową wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca doświadczenie w prowadzeniu robót przy
obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji elektrycznej powinno się zastosować podstawowe wyroby elektryczne zgodnie z dokumentacją
projektową, opisem technicznym i rysunkami, m.in.:
- bednarka FeZn 30x4
- pręty stalowe DFeZn fi 8
- oprawa oświetleniowa – ok. 90 lx (dwie świetlówki kompaktowe TC-TEL 26 W )
- przewody YDYżo 4x1,5 mm2
- kable YKYżo 3x2,5 mm2
- kable grzejne z ekranem ochronnym, o zwiększonej odporności na promieniowanie UV.
- czujnik temperatury i wilgoci
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania urządzeń
piorunochronnych oraz instalacji elektrycznych powinny być zgodne z polskimi normami.
3. SPRZĘT
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Druty, linki i taśmy stalowe, aluminiowe lub miedziane przeznaczone do wykonania urządzeń piorunochronnych
powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych.
Materiały przeznaczone do wykonywania uziomów piorunochronnych wkręcanych lub pogrążanych wibracyjnie
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powinny być dostarczone w odcinkach prostych o długości nie mniejszej niż 5m, a materiały
przeznaczone na uziomy wbijane – w odcinkach o długości nie mniejszej niż 3m.
5. WYKONANIE ROBÓT
Instalacja odgromowa
Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować. Po wykonaniu prac dekarskich ułożyć na dachu nową siatkę
poziomych zwodów niskich z drutu DfeZnΦ8mm na wspornikach izolacyjnych. Na elewacji poprowadzić podtynkowo
nowe przewody odprowadzające z drutu DFeZnΦ8mm w rurkach instalacyjnych niepalnych PCV o grubości ścianki min.
5mm w 9 miejscach. Złącza kontrolne przyłączyć do przewodów odprowadzających, a także do uziomu budynku za
pomocą płaskownika FeZn 30x4mm.
Na elewacjach zamontować wkute w ściany szafki kontrolne do złączy.
Odkopać i sprawdzić stan istniejącego uziomu otokowego. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10W.
W przypadku nie osiągnięcia takiej rezystancji należy wbić dodatkowe uziomy szpilkowe. W przypadku znacznej korozji
uziomu wymienić uziom na nowy. Uziom układać w odległości nie mniejszej niż 1m od budynku na głębokości, co
najmniej 0,6m.
Instalacja przeciwoblodzeniowa
Zaprojektowano instalację przeciwoblodzeniową uruchamianą jednocześnie czujnikiem temperaturowym i czujnikiem
wilgotności. Kabel grzejny położyć pod obróbką blacharską oraz w rynnie zadaszenia nad zjazdem wzdłuż elewacji
wschodniej.
Instalacja oświetleniowa
W łuku bramy wejściowej od ul Moniuszki, zamontować pojedynczą oprawę oświetleniową nastropową. Oprawa będzie
zasilona z istniejącego obwodu, do którego były podłączone zlikwidowane oprawy boczne. Kabel zasilający do
projektowanej oprawy przedłużyć od jednej z istniejących opraw. Kabel prowadzić w bruździe w ścianie. Kabel od
drugiej oprawy zabezpieczyć i ukryć w ścianie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
- zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego,
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez
wykonawcę montażu.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami.
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
W skład odbioru robót wchodzi:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
- Odbiory końcowe instalacji odgromowej.
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i certyfikatami,
- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego zostały wykonane,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów odprowadzających, w tym
połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich
zabezpieczenie przed korozją,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,
przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do dolnej części przewodów odprowadzających.
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem mostkowym do pomiaru uziemień lub metodą techniczną.
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami określonymi
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w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiający może
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich zupełnieniu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-2:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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Rozdział 4 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (grupa CPV 454)

ST- 02.05.01
Kładzenie i wykładanie podłóg (warstwy balkonowe)
Kod CPV
45432000-4

Opis robót
Kładzenie i wykładanie podłóg

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem remontu balkonów w ramach zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- izolacji przeciwwilgociowej na balkonach
- nowych warstw wykończeniowych na posadzkach balkonów
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Izolację i remont balkonów wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca doświadczenie w prowadzeniu robót
przy obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić:
2.1. Beton lekki produkowany na bazie: cementu, kruszywa o frakcji 0/8 mm, mikrowypełniacza, granulatu
polistyrenowego, wody oraz domieszek chemicznych.
2.2. Cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych na stykach ścian oraz do wykonywania
warstw wyrównawczych pod powłoki hydroizolacyjne z mikrozaprawy, wodoszczelna, bezskurczowa, szybkowiążąca.
Dane techniczne:
Baza: cement, modyfikatory, środki nadające szczelność
Gęstość nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,85 kg/dm3
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 25 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu po 28 dniach: > 5 N/mm2
2.3. Wysokoplastyczna hydroizolacja - hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca na bazie cementu, kruszywa
oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów
Dane techniczne:
Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3
2.4. Laminowana taśma elastomerowa do uszczelnień dylatacji, styków ściana-ściana i ściana-podłoga
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2.5. Elastyczna zaprawa klejowa do płytek gresowych
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do remontu elewacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi
i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego, najwyżej w dwóch warstwach tak, aby
tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane
i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
Zakres prac:
A) Wyrównać podłoże
B) Wylać warstwę spadkową z lekkiego betonu na bazie kulek polistyrenowych
C) Podkuć w miarę możliwości otwory odwadniające balkony, zwiększyć ich wysokość, aby nie ulegały zapychaniu
nieczystościami,
D) We wklęsłych krawędziach wykonać fasety ze szpachlówki,
E) Przed nałożeniem powłoki wodochronnej podłoże wysycić wodą do stanu matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest
jednak tworzenie kałuż),
F) Nałożyć wysokoplastyczną mikrozaprawę uszczelniającą. Nie nakładać zaprawy na zamarznięte podłoże i nie
prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz opadów atmosferycznych. Należy nałożyć przynajmniej 2
warstwy. Narożniki i otwory odwadniające należy uszczelnić taśmami. Zaprawę nałożyć także wokół otworów
odwadniających. Izolację nakładać za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy.
G) Obróbki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe należy od tłuścić a następnie zabezpieczyć elastyczną żywicą
reaktywną i osadzić w otworach,
H) Płytki gresowe układać na kleju na pełne podparcie. Szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm.
Na wszystkich balkonach prace prowadzić w podobny sposób.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i zakceptowane przez Inżyniera.
6.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
- przygotowanie powierzchni,
- położenie każdej warstwy izolacji,
- ciągłość warstw.
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
6.3. BHP i ochrona środowiska
Przy pracy ze środkami bitumicznymi należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego
względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza
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zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach
składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani
o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji.
Przy zastosowaniu innych materiałów do wykonywania izolacji przeciwwodnych należy ściśle przestrzegać instrukcji
BHP dostarczonej przez producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji w miejscach przejść przez rury, itp.,
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie
dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Cena za wykonanie 1m2 posadzek na balkonach obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji
- wykonanie izolacji
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją
- ułożenie płytek gresowych
- uporządkowanie stanowiska po robotach
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
PN-ISO 13006:2001. Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
- instrukcje producentów materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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ST- 02.06.01
Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Kod CPV
45410000-4

Opis robót
Tynkowanie

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru tynków
zewnętrznych i wewnętrznych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac związanych z wykonaniem następujących
robót tynkarskich:
• roboty tynkarskie zewnętrzne:
- dezynfekcja powierzchni
- czyszczenie powierzchni
- skucie tynków
- odsalanie powierzchni
- naprawa mikropęknięć i rys na tynku
- wypełnianie spoin
- gruntowanie powierzchni
- reprofilowanie tynków na gzymsach przy użyciu szablonów
- na tynku istniejącym: wykonanie cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego zbrojonego mikrowłóknami
z zatopioną siatką z włókna (po uprzednim zagruntowaniu ścian i pokryciu ich preparatem wzmacniającym tynk),
- w miejscach skucia uszkodzonego tynku oraz na cokole: tynk podkładowy renowacyjny o grubości dobranej do
grubości tynku istniejącego (położony po uprzedniej dezynfekcji w miejscach zniszczeń biologicznych i zagruntowaniu
podłoża) oraz tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy, zbrojony mikrowłóknami z zatopioną siatką z włókna
- tynkowanie spodu i krawędzi bocznych płyt balkonowych – tynk podkładowy renowacyjny (położony po uprzedniej
dezynfekcji w miejscach zniszczeń biologicznych i zagruntowaniu podłoża) oraz tynk nawierzchniowy
cienkowarstwowy, zbrojony mikrowłóknami
• roboty tynkarskie wewnętrzne:
- dezynfekcja powierzchni
- czyszczenie powierzchni
- skucie tynków
- odsalanie powierzchni
- wypełnianie spoin
- gruntowanie powierzchni
- wykonanie tynku renowacyjnego na ścianach poddasza (wzdłuż elewacji od strony południowej i na ścianach ryzalitu
od strony wschodniej) – tynk podkładowy renowacyjny (położony po uprzedniej dezynfekcji w miejscach zniszczeń
biologicznych i zagruntowaniu podłoża) oraz tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy, zbrojony mikrowłóknami
UWAGI:
- wszystkie prace związane z remontem tynków wykonywać po uprzednim naprawieniu pęknięć i zarysowań ścian
zewnętrznych murowanych systemem kotwienia – w miejscach uszkodzeń
- przed tynkowaniem należy ukryć przewody instalacji (min. elektrycznych) biegnące obecnie natynkowo w korytkach
kablowych i projektowane instalacje odgromowe – w ścianach wykonać bruzdy, mocować w nich wiązki przewodów
i tynkować
- na czas remontu elewacji zdemontować oprawy oświetleniowe, kamery monitoringu, syreny alarmowe, tablice, szyldy
i tabliczki znamionowe (do powtórnego montażu po skończeniu prac),
- wszystkie prace konserwatorsko-tynkarskie należy wykonywać z zastosowaniem materiałów jednej firmy, w celu
uzyskania gwarancji producenta systemu
- na budowie należy wykonać próbki tynków w celu zatwierdzenia ich przez Projektanta i Konserwatora Zabytków
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne", a mianowicie:
- roboty budowlane wykończeniowe ścian - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót
malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje poszczególne operacje
robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania
jakościowe robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Roboty tynkarskie wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca doświadczenie w prowadzeniu robót
elewacyjnych przy obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić:
2.1. Środek dezynfekujący, wodorozcieńczalny, na powierzchnie zaatakowane przez grzyby i pleśnie.
2.2. Preparat czyszczący - kombinacja kwasów nieorganicznych i organicznych o odczynie słabo kwaśnym. Środek
rozpuszcza niezbyt głęboko zalegające zabrudzenia, a także resztki wapna i zaprawy.
2.3. Zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2 z trasem do słabszych, wysoko-nasiąkliwych zabytkowych murów,
Wytrzymałość zaprawy nie może przewyższać wytrzymałością uzupełnianego materiału.
2.4. Preparat gruntujący, głęboko penetrujący, na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża mineralne.
2.5. Woda destylowana
2.6. Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA - zaprawa tynkarska GP CS IV wg PN-EN 998-1
2.7. Podkładowa zaprawa tynkarska WTA - szerokoporowa, magazynująca i wyrównawcza w systemie tynków
renowacyjnych - LW CS II wg PN-EN 998-1
2.8. Renowacyjna zaprawa tynkarska WTA - szerokoporowa, hydrofobowa - R CS II wg PN-EN 998-1
2.9. Silikatowa powłoka pośrednia pod powłoki mineralne, silikatowe i silikonowe, jako warstwa przekrywająca stabilne
rysy skurczowe przy renowacji starych mineralnych podłoży.
2.10. Trwale elastyczna spoina do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej
2.11. Tynk podkładowy – na bazie hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych średnioziarnistych
kruszyw 0-1,2mm - LW CS II (wytrzymałość na ściskanie ok. 2,5-3 N/mm2) o niskiej zawartości chromianów TRGS
613
2.12. Tynk wierzchni - zbrojony włóknami, średnioziarnisty z trassem GP CS III wg PN-EN 998-1
2.13. Zaprawa z wapna dyspergowanego – drobnoziarnista, wysokiej jakości, gotowa do stosowania, mineralna,
nie „krzemionkuje” podłoża, przez co nie powoduje jego uszczelnienia i wzmocnienia. Odwracalna; odpowiada
wymaganiom „Karty Weneckiej”. Bez dodatku spoiw organicznych i hydraulicznych.
2.14. Szybkowiążący cement do przygotowywania zaprawy do odlewów zawierający ok. 45% trassu o wysokiej
wytrzymałości końcowej klasy 50 o małym skurczu
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do remontu elewacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi
i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Gotowe mieszanki należy składować w suchych, chłodnych warunkach i w oryginalnych nieuszkodzonych
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opakowaniach.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Roboty na elewacjach płaskich
5.1.1. Dezynfekcja powierzchni
Przed przystąpieniem do prac wykonać dezynfekcję w miejscach zarażonych biologicznie. Preparat biobójczy nanosić
nierozcieńczony na suche powierzchnie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Nie spłukiwać! W przypadku mocno
zagrzybionych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja. Podczas wysychania materiału zapewnić odpowiednie
przewietrzanie (wnętrza). Środek powinien być bezpieczny dla zdrowia i nieszkodliwy dla środowiska. Ważne jest, aby
posiadał certyfikaty CE i/lub PZH (ze względów bezpieczeństwa). Osoba wykonująca dezynfekcję powinna zachować
szczególną ostrożność i postępować wg zaleceń podanych przez producenta.
Na poddaszu słupy drewniane więźby dachowej stojące wzdłuż zarażonych ścian odgrzybić przy użyciu szczotek
stalowych.
5.1.2. Czyszczenie elewacji
Oczyścić elewację z powierzchniowych nawarstwień brudu, wykwitów soli oraz wtórnych powłok malarskich.
Czyszczenie należy wykonać na całej powierzchni elewacji przy użyciu przegrzanej pary wodnej do temperatury 150 st.
C. Metoda ta cechuje się nikłą ingerencją w strukturę. Następnie czyścić elewację metodami hydrościernymi. Prace
należy prowadzić ostrożnie w rejonach, gdzie występują sztukaterie, zwłaszcza na poziomie gzymsu.
5.1.3. Usunięcie zawilgoconych, odparzony i zainfekowanych fragmentów muru (skucie tynków)
Skuć całkowicie tynki skorodowane oraz niespełniające wymagań konserwatorskich w rejonie:
- cokołu wzdłuż elewacji południowej i wschodniej
- cokołu na dziedzińcu
- spodu i krawędzi bocznych płyt balkonowych
- balustrad balkonowych
- ścian poddasza od wewnątrz (wzdłuż elewacji południowej i na ścianach ryzalitu od strony wschodniej)
W pozostałych miejscach skuć tynki w promieniu 80cm wokół uszkodzonego miejsca.
Usunąć stare spoiny na głębokość co najmniej 2 cm.
Odbity tynk, zaprawy zawierające sole należy natychmiast usunąć.
Zaleca się staranne odpylenie powierzchni.
5.1.4. Czyszczenie powierzchni
Po skuciu miejsca odkryte oczyścić z brudu, kurzu i luźnych cząstek, a następnie przemyć i zdezynfekować ponownie
przy użyciu przegrzanej pary wodnej i preparatu czyszczącego. Strefy brzegowe silnie zniszczone na skutek wietrzenia
ulegają w czasie mokrego czyszczenia dalszemu niszczeniu (Uwaga! przy wartościowej substancji zabytkowej).
Czas działania jest zróżnicowany, należy wykonać powierzchnię próbną!
Powierzchnie przylegające i elementy elewacji, które nie powinny zetknąć się z preparatem czyszczącym (np. elementy
metalowe) należy przykryć folią polietylenową.
5.1.5. Uzupełnianie ubytków w spoinach
Ubytki w spoinach uzupełniać stosując zaprawę na bazie wapna trasowego.
5.1.6. Gruntowanie powierzchni
Podłoże wzmocnić przy pomocy preparatu gruntującego, który nie hydrofobizuje impregnowanej powierzchni.
1 nanoszenie: rozcieńczyć rozcieńczalnikiem w proporcji 1:1
2 nanoszenie: nierozcieńczony
Powłoka gruntująca po wyschnięciu nie może tworzyć błyszczącej warstwy.
Środek nanosić poprzez malowanie (pędzel, szczotka). Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotności). Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie.
5.1.7. Prace tynkarskie
5.1.7.1. Wykonanie tynków renowacyjnych w obszarach zawilgoconych
W partii cokołowej, pod płytą i na obrzeżach balkonów, w okolicach rur spustowych oraz na ścianach poddasza
zastosować tynki renowacyjne. Tynk renowacyjny należy zastosować co najmniej do poziomu 0,8 - 1 metra powyżej
strefy zawilgocenia.
A) Przed założeniem tynków renowacyjnych należy wykonać odsalanie cokołu, na styku z chodnikiem oraz odsalanie
płyt balkonowych i ścian poddasza metodą tzw. kompresów odsalających z ligniny nasączonej wodą destylowaną
i pozostawić do wyschnięcia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg ten powtórzyć dwukrotnie.
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B) Następnie zmurszałe spoiny wyskrobać na głębokość ok. 2 cm, szerokie spoiny i dziury czy zagłębienia w murze
wypełnić zaprawą na bazie wapna trasowego (wg pkt. 5.1.5.)
C) Zagruntować powierzchnię (wg pkt. 5.1.6.)
D) Powierzchnię oczyszczonego muru obrzucić cienką warstwą obrzutki sczepnej zaprawy renowacyjnej gr. 1cm,
pokrywając nią jednak max. 50% powierzchni muru.
E) Tynki renowacyjne należy mieszać przy pomocy wiertarek elektrycznych z mieszadłami przez ok. 3 – 4 minuty, aby
nadać tynkowi odpowiednia porowatość. Tynków renowacyjnych nie należy mieszać w zwykłych betoniarkach. Po
min. 24 godzinach na warstwę obrzutki nałożyć warstwę ochronną tynku renowacyjnego podkładowego WTA
o grubości min. 15 mm w najcieńszym miejscu. Nadać powierzchni ochronnej warstwy tynku dobrą chropowatość
najlepiej za pomocą szczotki plastikowej.
Po nałożeniu każdej warstwy tynku należy zachować przerwę technologiczną 1 dzień na 1 mm tynku zapewniając przy
tym odpowiednie warunki do wyschniecie tynku (wentylacja i ew. lekkie ogrzewanie), jeśli na powierzchni warstwy
ochronnej wystąpią wysolenia oczyścić je na sucho np. za pomocą szczotek drucianych.
F) Nałożyć drugą warstwę ochronną tynku renowacyjnego o grubości 15 - 20 mm. Jeśli również na powierzchni tej
warstwy wystąpią wysolenia oczyścić je na sucho np. za pomocą szczotek drucianych i po przerwie technologicznej
nałożyć nawierzchniową warstwę tynku renowacyjnego o grubości 10 mm.
5.1.7.2. Rekonstrukcja pozostałych tynków elewacyjnych
A) Naprawa spękań
Spękania i stabilne drobne rysy skurczowe na starych tynkach oczyścić i zaszpachlować preparatem przekrywającym
rysy skurczowe. Środek nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować natrysku hydrodynamicznego.
Preparat schnie fizycznie przez odparowanie wody oraz chemicznie przez reakcję z podłożem (sylifikacja). Przy
wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia może się wydłużyć. Schnięcie w ciągu ok. 6
h (+20°C / 65% wilgotność) Dalsza obróbka po ok. 24 h. Całkowita sylifikacja po ok. 4-5 dniach.
W trakcie nanoszenia chronić skórę i oczy. Powierzchnie metalowe, szklane, etc. należy zakryć folią ochronną.
Odpryski usunąć natychmiast wodą.
W odkryciach rys konstrukcyjnych stosować trwale elastyczną spoinę do wypełniania rys konstrukcyjnych
w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej. Rysie nadać kształt litery V (jaskółczy ogon). Boki rysy zagruntować.
Wypełnić
rysy w jednym cyklu roboczym spoiną. Głębokie rysy wypełniać w dwóch cyklach roboczych. Po ok. 24 godzinach
(przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej
temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.
B) Tynki podkładowe
Stosować tynki podkładowe wapienno-trasowe. Przy uzupełnieniach braków zaprawa musi mieć wysoką
elastyczność i przyczepność do podłoża. Przy większych powierzchniach zaprawa musi posiadać optymalny skurcz
i nie może być za mocna w stosunku do podłoża. Rozrobioną zaprawę należy zużytkować w ciągu ok. 1 godz. należy
nanosić na podłoże równomiernie, w grubościach min. 1cm, maksymalnie 2cm w jednym cyklu roboczym. Przy
tynkowaniu wielowarstwowym należy dobrze uszorstnić pierwszą warstwę. Czas sezonowania warstwy wynosi
1 dzień na każdy 1mm grubości tynku.
5.1.7.3. Końcowe wyprawy tynkarskie
W związku z pozostawieniem części starych stabilnych tynków, końcowa gładź musi mieć większą elastyczność oraz
przyczepność, uwzględniającą różną chłonność i naprężenia starych i nowych tynków. Poza tym musi być spełniony
warunek wysokiej paroprzepuszczalności – najbardziej optymalny to Sd <0,2 i wysokiego modułu elastyczności.
Jako warstwę wykończeniową stosować mineralny tynk nawierzchniowy z trassem, dostępny w różnych frakcjach
kruszyw (0,1/0,3/0,6 mm) zawierający dodatki mikrowłókien; bardzo wysoka paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm =
0,04m) i przyczepność. Przygotowaną zaprawę nakładać na podłoże równomierną warstwą gr. od 2 do 4 mm. Zaprawę
nakładać w dwóch warstwach. W celu uniknięcia drobnych rys pierwszą warstwę zbroić siatką. Warstwę ostateczną
zatrzeć lub zafilcować. Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem oraz silnym
namoczeniem w fazie wiązania. Czas sezonowania wynosi 1 dzień na każdy 1mm grubości, jednak nie mniej niż 7 dni.
Fakturę tynku ostatecznie ustalić na podstawie próbek wykonanych na elewacji w uzgodnieniu z przedstawicielem
Miejskiego Konserwatora Zabytków.
5.1.7.4. Tynki na kominach
Na kominie spalinowym ponad dachem wykonać tynk zwykły cementowo-wapienny III kat.
Na pozostałych kominach przetrzeć istniejące tynki.
5.2. Roboty związane z konserwacją detalu
5.2.1. Konserwacja detalu sztukatorskiego gipsowego (tralek, półkolumn, el. groteski)
A) umyć i oczyścić z brudu (wg 5.1.2.)
B) dokonać dezynfekcji preparatem biobójczym (wg 5.1.1.)
C) po opryskach powierzchnię izolować folią,
D) dokonać analizy ubytków, pęknięć i mikrospękań,
E) wzmocnić preparatem gruntującym (wg 5.1.6.)
F) oczyścić i uczytelnić mechanicznie formę z nawarstwień przy użyciu skalpeli, noży szewskich itp.,
G) wykonać odsolenie metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska – okłady z ligniny nasączonej wodą
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destylowaną. Pozostawić do wyschnięcia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg powtórzyć dwukrotnie.
H) ewentualną rekonstrukcję formy wykonywać gipsem ceramicznym. Detale, które wymagają rekonstrukcji metodą
odlewu, należy wykonać w formach z kauczuku silikonowego
I) impregnować preparatem gruntującym
5.2.2. Konserwacja detalu sztukatorskiego wapienno-cementowego (gzymsu)
A) umyć i oczyścić z brudu (wg 5.1.2.)
B) dokonać dezynfekcji preparatem biobójczym (wg 5.1.1.)
C) po opryskach powierzchnię izolować folią,
D) dokonać analizy ubytków, pęknięć i mikrospękań,
E) wzmocnić preparatem gruntującym (wg 5.1.6.)
F) oczyścić i uczytelnić mechanicznie formę z nawarstwień przy użyciu skalpeli, noży szewskich itp.,
G) wykonać odsolenie metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska – okłady z ligniny nasączonej wodą
destylowaną. Pozostawić do wyschnięcia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg powtórzyć dwukrotnie.
H) rekonstrukcję formy wykonywać zaprawą z wapna dyspergowanego. Szpachle cienkowarstwowe nakładać warstwami
do 1,5cm grubości. Do wypełniania większych ubytków i rekonstrukcji używać masy modyfikowane kruszywem
w stosunku objętościowym 1:1. Masy te nakładać warstwami grubości do 10mm.
I) rekonstrukcję brakujących detali wykonać z szybkowiążącego cementu do wykonywania odlewów, po wykonaniu
formy z kauczuku silikonowego
J) uzupełnić szczeliny i spękania nie wymagające wzmacniania i stabilizacji konstrukcyjnej poprzez uzupełnienie
spoinowania masą elastyczną do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej
(spękania gzymsu),
K) impregnować preparatem gruntującym
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Badania tynków powinny umożliwić ocenę:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Powierzchnie tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża
lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Z powierzchni tych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż
0,5 m2
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie pomiaru w terenie.
Naprawy rys i pęknięć oblicza się w m.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Roboty uznaje się
za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione
w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej
kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3mm na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej ni 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ścianami, itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
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tynku do podłoża,
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płaci się według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie zaprawy,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- wykonanie tynków, napraw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
- instrukcji producentów użytych wyrobów i materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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ST- 02.08.00
Roboty malarskie
Kod CPV
45442100-8

Opis robót
Roboty malarskie

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z robotami wykończeniowymi malarskimi w ramach zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót jak
niżej:
- malowanie elewacji budynków farbą silikatową
- malowanie ścian na poddaszu – farbą silikatową paroprzepuszczalną, białą
- malowanie ścian zjazdu na kondygnację -1
- malowanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej – farbą nawierzchniową do metalu
- malowanie profili aluminiowych świetlika na dachu i nad zjazdem – farbą nawierzchniową do metalu
- malowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych instalacji odgromowej – farbą nawierzchniową do metalu
- malowanie kładki żelbetowej
Zestawienie kolorów podano w projekcie.
Na budowie należy wykonać próbki wymalowań w celu zatwierdzenia ich przez Projektanta i Konserwatora Zabytków.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne",a mianowicie:
- roboty budowlane wykończeniowe ścian - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem
robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje poszczególne
operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące przedmiot
i wymagania jakościowe robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Roboty malarskie wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca doświadczenie w prowadzeniu robót
elewacyjnych przy obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić:
2.1. Preparat gruntujący na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża mineralne
2.2. Hydrofobowa farba elewacyjna na bazie silikatowej z nieorganicznymi pigmentami całkowicie odpornymi
na działanie światła i wypełniaczami mineralnymi – do malowania elewacji, detali cementowo-wapiennych oraz
wewnętrznych tynków renowacyjnych.
Dane techniczne:
- ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm3
- zawartość części organicznych: < 5%
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- wartość pH: ok. 11
- współczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000g/(m2*d)
dyfuzyjnie rownoważna grubość warstwy powietrza = współczynnik oporu dyfuzyjnego SD ≤ 0,01 m
(grubość suchej warstwy powłoki ok.190μm)
Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2
- Przepuszczalność wody w<0,1kg/(m2*h0,5) (grubość suchej warstwy powłoki ok. 252μm)
Klasa III (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3
- Połysk przy 85°: 0,76 (grubość suchej warstwy ok. 100μm)
Klasa G3 - mat (współczynnik odbicia ≤10) wg PN-ISO 2813
2.3. Farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, która posiada formułę pozbawioną dwutlenku tytanu jako
pigmentu ujednolicającego i kryjącego. Warstwa farby pozwala na ukazanie oryginalnej struktury podłoża i czystości
światłotrwałych nieorganicznych pigmentów. Powłoka nadaje szczególną głębię koloru.
Dane techniczne:
- ciężar właściwy: ok. 1,5 g/cm3
- zawartość części organicznych: < 5%
- wartość pH: ok. 11
- współczynnik przenikania pary wodnej: V ~ 2000g/(m2*d)
dyfuzyjnie rownoważna grubość warstwy powietrza = współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd ≤ 0,01 m Klasa I
- przepuszczalność wody w<0,1kg/(m2*h0,5) Klasa III
2.4. Elewacyjna farba akrylowa na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków
chemicznych
Dane techniczne:
- gęstość: ok. 1,45 kg/dm3
- grubość powłoki E: E3 – 100 < E < 200 μm
- wielkość ziarna: S1 – drobne < 100 μm
- współczynnik przenikania pary wodnej V: średni 15 > V1 > 150 [g/m2d]
- przepuszczalność wody W: mała W3 < 0,1 [kg/m2h0,5]
2.5. Farba chlorokauczukowa – matowa, lakierowa, jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa, przeznaczona do malowania
nawierzchniowego elementów metalowych. \
2.6. Farba alkidowa do nawierzchniowego malowania aluminum
2.7. Preparat hydrofobowy - reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy przeznaczony do hydrofobizującej
impregnacji mineralnych materiałów budowlanych
2.8. Farba epoksydowa do malowania podłoży betonowych o wysokiej odporności na ścieranie.
2.9. Środek antygraffiti – preparat do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do robót malarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu
budowlanego - szczotki, pędzle, wałki, szpachelki i drabiny malarskie.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Farby należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi materiałów niebezpiecznych
RID/ADR: kl. 3, UN-1263.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną
do malowania. Następnie należy powierzchnię zagruntować.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni
należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,
czyste i suche.
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5.1.1. Gruntowanie powierzchni płaskich
Środek gruntujący nanosić dwukrotnie poprzez malowanie (pędzel, szczotka).
Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności).
Po zagruntowaniu ścian na poddaszu zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie wewnątrz pomieszczeń.
Bezpośrednio przed użyciem farb należy sprawdzić czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty
zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczna, termin przydatności do użycia podany na
opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić
wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
5.1.2. Malowanie elewacji – ścian, detalu sztukatorskiego wapienno-cementowego i kominów
Przygotowanie podłoża:
- gruntowanie podłoży ścian (wg 5.1.1.),
- gruntowanie detalu sztukatorskiego preparatem hydrofobowym,
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,
- usunięcie folii
Malowanie można wykonać po zakończeniu wszelkich robót naprawczych i tynkarskich elewacyjnych.
Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw podkładowych zaleca się
stosowanie wałka lub szczotki.
Warstwa podkładowa: farba elewacyjna na bazie silikatowej, w zależności od chłonności podłoża,
rozcieńczyć z max. 20% rozlicieńczalnika do farb mineralnych z płynnego krzemianu potasowego.
Warstwa wierzchnia: farba elewacyjna na bazie silikatowej, nierozcieńczona.
Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez
słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych, wiatrem i deszczem.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb - należy przestrzegać technologii
producenta systemu do renowacji.
Po zakończeniu prac malarskich wszystkie elementy zaimpregnować preparatem hydrofobowym.
5.1.3. Malowanie elewacji – detalu sztukatorskiego gipsowego
Przygotowanie podłoża:
- gruntowanie detalu sztukatorskiego preparatem hydrofobowym,
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,
- usunięcie folii
Zaleca się w szczególności aplikację za pomocą szczotki. Stanowczo należy pamiętać o szczególnej dbałości przy
nanoszeniu produktu.
Warstwa podkładowa: farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, rozcieńczona do ok. 5 % zolowo-krzemianowym
środkiem rozcieńczającym i gruntującym . W przypadku silnie chłonnych podłoży można rozcieńczyć maks. Do 10%.
Warstwa wierzchnia: farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, nierozcieńczona
Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie nanosić przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub na podłoża
nagrzane przez słońce. Podczas nanoszenia i schnięcia chronić przed bezpośrednim słońcem, wiatrem i deszczem.
Pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw należy zachować czas min. 12 h.
Po zakończeniu prac malarskich wszystkie elementy zaimpregnować preparatem hydrofobowym.
5.1.4. Naniesienie środka ochronnego antygraffiti
Na wykończone podłoże nanieść przez natrysk warstwę ochronną środka antygraffiti od poziomu chodnika do poziomu
parapetów okiennych na parterze (do wys. ok. 2,20m) - wzdłuż elewacji od strony południowej i wschodniej (na odcinku
od narożnika do ryzalitu).
5.1.5. Malowanie ścian na poddaszu
Przygotowanie podłoża:
- gruntowanie podłoży ścian (wg 5.1.1.),
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,
- usunięcie folii
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków renowacyjnych. Przy
wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30°C oraz
przeciągi.
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane
z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4% masy.
Farbę silikatową paroprzepuszczalną można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Jeszcze przed
całkowitym wyschnięciem powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości
handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy
temperatura otoczenia nie jest nisza niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może
spowodować spękania powłoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb - należy przestrzegać technologii
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producenta systemu do renowacji.
5.1.6. Malowanie ścian zjazdu na kondygnację -1 i czapek betonowych
Przygotowanie podłoża:
- mycie ścian strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,
- usunięcie folii
Ściany i czapki malować dwukrotnie elewacyjną farbą akrylową (kolorystyka wg projektu)
5.1.7. Malowanie profili aluminiowych świetlika na dachu i nad zjazdem
Przygotowanie podłoża:
- mycie płyt poliwęglanowych świetlika
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- odtłuszczenie profili
- usunięcie folii
Profile pomalować podkładem antykorozyjnym a następnie farbą alkidową.
5.1.8. Malowanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i drzwiczek do szafek rewizyjnych
instalacji odgromowej
Profile pomalować podkładem antykorozyjnym a następnie farbą chlorokauczukową.
5.1.9. Malowanie schodów i płyty żelbetowej kładki nad zjazdem
Kładkę pomalować farbą epoksydową do malowania podłoży betonowych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Badania w czasie wykonywania robót.
W szczególności powinny być kontrolowane:
- utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynków,
- nasiąkliwość,
- wsiąkliwość,
- odporność powłok na wycieranie,
- odporność powłok na zmywanie,
- zgodność barwy i połysku,
- wygląd zewnętrzny powłok malarskich.
Warunki badan materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inżyniera.
Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,
marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinnyn być
jednolicie matowe lub półmatowe.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni robót malarskich.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość i dokładność wykonania robót.
Jeżeli badania wymienione w punkcie 6 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane
prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usuniecie niezgodności. W takim przypadku
należy w protokole kontroli i badan określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do
zgodności powłok z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania robót wykończeniowych malarskich 1m2 powierzchni ścian obejmuje:
- sprawdzenie podłoży
- zakup i dostawę materiałów
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- malowanie
- prace porządkowe
- ponowny montaż elementów zdjętych na czas remontu elewacji – oprawy oświetleniowe, wentylatory, kamery
monitoringu, itp.,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa
ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po
miejscowym usunięciu tych powłok.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczanymi farbami emulsyjnymi.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania przy odbiorze.
- instrukcji producentów użytych wyrobów i materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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ST- 02.09.00
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV
45421100-5

Opis robót
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z instalowaniem okien z profili pcv na poddaszu oraz konserwacją stolarki drzwiowej na balkonach i elementów snycerki
na oknach elewacji południowej i wschodniej w ramach zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- okien z profili pcv za tralkami attyki na poddaszu – wzdłuż elewacji południowej i wschodniej (na odcinku od narożnika
do ryzalitu i w ryzalicie) – 13 szt.
oraz konserwacją (oczyszczenie, reparacja ubytków, zabezpieczenie powierzchni hydrofobowo):
- drzwi balkonowych – 4 szt.
- okna typu porte-fenetre na osi ryzalitu od strony wschodniej – 1 szt.
- okien na piętrze w ryzalicie od strony wschodniej – 2 szt.
- elementów snycerki montowanych do słupków i ślemion istniejących okien pcv – 29 szt.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne", mianowicie:
- przez roboty budowlane przy wykonywaniu montażu stolarki budowlanej należy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem montażu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i kontroluje poszczególne
operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot
i wymagania jakościowe wykonanego montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy montażu stolarki drewnianej i pcv należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/A2- Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2) .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Prace związane z montażem i renowacją stolarki budowlanej wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca
doświadczenie w prowadzeniu takich prac przy obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić:
2.1. Okna PCV
- konstrukcja jednoramowa
- profil czterokomorowy
- okucia obwiedniowe, z blokadą błędnego obrotu (położenia) klamki i możliwością mikrowentylacji (rozszczelnienia)
- naświetla uchylne, wyposażone w ogranicznik otwierania, z możliwością wypięcia ogranicznika w celu umycia okna
- szklenie typu float, termofloat, zestawy podwójne o grubości szyby 4mm (4/16/4)
- zewnętrzna i wewnętrzna rama i skrzydło – biała (naturalna, niefoliowana)
- współczynnik przenikania ciepła U=1,1 (W/m2K)
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- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw=32-43 dB
- każde okno wyposażone w nawiewnik mechaniczny, regulowany ręcznie – w kolorze białym (szczegóły wg
zestawienia w projekcie)
Przed wykonaniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie.
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa tę jakość potwierdzające.
2.2. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana do renowacji
- drzwi balkonowe i okno typu porte-fenetre - drzewniane, skrzynkowe, dwuskrzydłowe, przeszklone, z otwieranymi
dwuskrzydłowymi naświetlami
- okucia mosiężne
2.3. Elementy snycerskie
- drewniane połkolumienki z bazami, głowicami, częściowo kanelurowane, częściowo gładkie
- drewniane ślemiona
2.4. Szlam uszczelniający – elastyczny, uszczelniający, jednoskładnikowy, szybkowiążący i wodoszczelny.
2.5. Folia w płynie – polimerowa masa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, wodoszczelna, elastyczna
2.6. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Zastosowane normy państwowe :
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.6.1. Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w
granicach odchyłek.
Nie prostopadłość niedopuszczalna.
2.6.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 20% dla konstrukcji
chronionych przed zawilgoceniem.
2.6.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
–w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
c) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.7. Pianka poliuretanowa - z szybkim utwardzaniem do mocowania okien
2.8. Kit silikonowy - jednoskładnikowy, trwale elastyczny, uszczelniający, na bazie polisiloksanów z octanowym
systemem utwardzania
2.9. Rozprężna taśma uszczelniająca - wytwarzana z elastycznej pianki poliuretanowej impregnowanej dyspersja
akrylową. Taśma jednostronnie przylepna, do zastosowania jako uszczelnienie pomiędzy ramą okienna a ścianą, do
połączeń wymagających odporności na działanie wiatru i wody
2.10. Impregnat do drewna - rozpuszczalnikowy środek ochrony drewna do użytku zewnętrznego
2.10. Emalia akrylowa - półmatowa do malowania powierzchni drewnianych
3. SPRZĘT
Sprzęt stosowany standardowo do wykonania montażu stolarki i ślusarki budowlanej.
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Sprzęt wykorzystywany bezpośrednio na budowie to m.in.
- wiertarki
- szlifierki
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- frezarki
- opalarki
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi oraz
odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka
powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy
łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich
przez:
- ścisłe ich ustawienie w rzędach
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających
- usztywnienie bloków za pomocą progów
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Okna pcv
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót:
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów,
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych
- należy zabezpieczyć elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
5.1.2. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże
należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość

szerokość

do 150

do 150

powyżej 150

Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
w nadprożu i progu

na stojaka

4

nie mocuje się

po 2

150±200

6

po 2

po 2

powyżej 200

8

po 3

po 2

do 150

6

nie mocuje się

po 3

150±200

8

po 1

po 3

powyżej 200

100

po 2

po 3

5.1.3. Osadzanie okien pcv
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni należy
ościeża oczyścić i naprawić.
Murowany podokiennik za tralkami zabezpieczyć dwukrotnym malowaniem folią w płynie. Drugą warstwę nakładać po
całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach).
Na podokienniku należy ułożyć drewnianą belkę o wym. 100x50mm zabezpieczoną obróbką blacharską. Szczelinę
między belką a tralkami wypełnić wysokoplastycznym szlamem uszczelniającym. Docisnąć belkę do baz tralek
i przymocować wkrętami do podokiennika. Od góry okno mocować do belki drewnianej ustytuowanej między oknem
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a krokwiami. Belkę zamontować do krokwi przy pomocy systemowych złączy ciesielskich ze stali ocynkowanej.
Między tak zamontowane belki drewniane i ościeża wstawić okno na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące
mocować do ościeży i belek.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
1 mm przy długości przekątnej do 1 m,
2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem i belkami należy wypełnić materiałami uszczelniającym w celu uzyskania
izolacji cieplnej i akustycznej oraz przeciwdeszczowej od zewnątrz i paroszczelnej od wewnątrz.
Izolację cieplną i akustyczną ościeży należy wykonać poliuretanową pianką montażową, opuszczoną do stosowania do
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
Izolację paroszczelną wykonać przy użyciu folii paroizolacyjnej, przyklejanej jednym brzegiem do ościeżnicy a drugim do
ościeża lub stosując kit silikonowy, ułożony w szczelinie między krawędzią ościeżnicy a ościeżem. W obu przypadkach
powinny być spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności do ramy i ościeża. Silikonem uszczelniać szczeliny
mniejsze i równomierne na podkładzie uzyskanym przez wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura, np. z polietylenu.
Zabezpieczenie przeciwdeszczowe powinno być paroprzepuszczalne i zabezpieczać przed wnikaniem wody
w warunkach silnego wiatru. Do tego celu należy zastosować folie paroprzepuszczalne lub rozprężne taśmy
uszczelniające.
Taki sam schemat prac stosować przy montażu wszystkich okien. Jedynie w rejonie ryzalitu okna od góry montować do
deski czołowej z braku możliwości zainstalowania belki mocowanej do krokwi.
5.2. Konserwacja drewnianych drzwi balkonowych i okna typu porte-fenetre
- Skrzydła drzwiowe i okienne należy ostrożnie zdemontować. Trwale oznaczyć. Skrzydła rozszklić i oczyścić wręby
z resztek kitu.
- Ościeżnic nie demontować, konserwować in situ przez zdzieranie lakieru szlifierkami z odpowiedniej granulacji
papierem ściernym.
- Stolarkę malowaną farbą olejną należy oczyścić ze wszystkich powłok przy pomocy opalarek elektrycznych, gazowych
lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Następnie należy oczyścić stolarkę przy pomocy szlifierek
taśmowych, kątowych itp. Opalanie stolarki nie może się odbywać w pomieszczeniach budynku. Przedmiar robót
zakłada demontaż samych skrzydeł stolarki bez ościeżnic i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawę i
wstawienie na koniec zmiany roboczej. Wszystkie drzwi i okna podlegające renowacji na koniec dnia pracy muszą być
skutecznie zamknięte.
- Okucia mosiężne oczyścić chemicznie i mechanicznie.
- Po oczyszczeniu stolarki należy uzupełnić większe ubytki poprzez flekowanie sezonowanym drewnem i wklejenie.
Pęknięcia wypełnić elastyczną szpachlówką.
- Odtworzyć okapniki drewniane.
- Całość malować emalią akrylową w kolorze białym po jednokrotnym zaimpregnowaniu rozpuszczalnikowym środkiem
ochrony drewna.
- Doszczelnić okna wklejeniem uszczelek po malowaniu.
5.3. Konserwacja elementów snycerki na oknach pcv
- Elementy drewniane należy ostrożnie zdemontować (odkręcić od profili okiennych). Trwale oznaczyć.
- Oczyścić ze wszystkich powłok przy pomocy opalarek elektrycznych, gazowych lub benzynowych oraz szpachli
metalowych cyklin itp. Następnie należy oczyścić przy pomocy szlifierek taśmowych, kątowych itp. Opalanie nie może
się odbywać w pomieszczeniach budynku.
- Po oczyszczeniu profili należy uzupełnić większe ubytki poprzez flekowanie. Pęknięcia wypełnić elastyczną
szpachlówką.
- Większe ubytki, brakujące elementy wykonać przy pomocy fleków z sezonowanego drewna, mocując je przy pomocy
kleju.
- Całość malować emalią akrylową w kolorze białym po jednokrotnym zaimpregnowaniu rozpuszczalnikowym środkiem
ochrony drewna.
- Ponownie przykręcić do profili okiennych wkrętami.
5.4. Organizacja robót
W budynku nie planuje się wprowadzania przerwy na roboty budowlane.
Należy tak organizować prace, aby po godzinach prac w otworach zawsze znajdowały się skutecznie zamknięte okna.
Opalanie i czyszczenie skrzydeł i zdemontowanych podlegających renowacji ościeżnic należy prowadzić na zewnątrz
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub w warsztacie poza terenem budowy. Należy tak zorganizować
prace, aby wymiana okien w jednym pokoju występowała w cyklu jednodniowym tj. demontaż i montaż.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
W szczególności powinny być oceniane:
- jakość materiałów,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
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- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelność przegród.
Warunki badan materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót,
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest:
m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościenic (okna i drzwi)
kpt - elementy snycerskie
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją,
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 1 mm na 1 m wysokości, jednak nie
więcej ni 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może
być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie montażu,
- uporządkowanie stanowiska robót,
- niezbędne pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-C-81 911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien
PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien
PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza
PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
- instrukcji producentów użytych wyrobów i materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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ST- 02.10.01
Roboty w zakresie ślusarki
Kod CPV
45421160-3

Opis robót
Instalowanie wyrobów metalowych

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z konserwacją ślusarki w ramach zadania pn:
Remont elewacji i dachu budynku urzędu pocztowego UP Łódź 17 w Łodzi przy ul. Moniuszki 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- konserwacją krat w oknach piwnicznych od strony ul. Moniuszki i ul. Hotelowej
- konserwacją krat w oknach piwnicznych od strony dziedzińca
- konserwacją elementów żeliwnych tj.: drzwiczkek szafki rewizyjnej, żeliwnych rury kanalizacji deszczowej
- konserwacja balustrad schodów i kładki przy zjeździe od str. wschodniej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Roboty ślusarskie wykona specjalistyczna firma konserwatorska mająca doświadczenie w prowadzeniu prac
renowacyjnych elementów ślusarki przy obiektach zabytkowych, posiadająca kompetentną kadrę techniczną.
2. MATERIAŁY
Rodzaje i typy materiałów, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powyższych prac
powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót. W ich skład powinny m.in. wchodzić:
2.1. Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa z aktywnymi pigmentami
antykorozyjnymi.
2.2. Farba chlorokauczukowa – matowa, lakierowa, jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa, przeznaczona do malowania
nawierzchniowego elementów stalowych i żeliwnych. Powłoka emalii doszczelnia powłokę antykorozyjną, przez co
chroni pomalowane przedmioty przed bezpośrednim działaniem otaczającej atmosfery.
Zestawienie kolorów podano w projekcie.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Sprzęt stosowany standardowo do wykonania montażu stolarki i ślusarki budowlanej.
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Farby należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi materiałów niebezpiecznych
RID/ADR: kl. 3, UN-1263.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Budowy,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Projektu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub
wystąpienia o dokonanie uzupełnień.
5.1. Przygotowanie podłoża do malowania
Zdemontować kraty, drzwiczki rewizyjne i rury spustowe. Trwale oznaczyć. Prace należy prowadzić na zewnątrz w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub w warsztacie poza terenem budowy. Renowację rur żeliwnych
prowadzić in situ przed malowaniem elewacji.
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, odtłuszczone i pozbawione innych zanieczyszczeń.
Przy malowaniu renowacyjnym zalecane jest umycie konstrukcji wodą pod wysokim ciśnieniem. Podłoże oczyścić przez
szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości.
Oczyszczoną powierzchnię należy zagruntować farbą chlorokauczukową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową przez
pomalowanie na całej powierzchni w okresie nie dłuższym niż 6 godz., aby zapobiec powstawaniu rdzy nalotowej. Farbę
można nanosić pędzelkiem, wałkiem lub natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym.
5.2. Malowanie
Na zagruntowane podłoże można nakładać następną warstwę metodą “mokro na mokro” tj. po jej wyschnięciu do
pierwszego stopnia. Ponieważ wysychanie powłoki emalii jest uzależnione od czynników zewnętrznych (temperatura,
wilgotność, ruch powietrza) oraz grubości warstwy, dlatego celowym jest, aby każdorazowo sprawdzić na małej
powierzchni możliwość nałożenia następnej warstwy (orientacyjnie, w temp. 20O C jest to przedział czasu od 1 do 3
godzin lub dopiero po co najmniej 3 dobach sezonowania poprzedniej warstwy). Malować dwukrotnie.
5.3. Montaż
Po wyschnięciu malowanych elementów i zakończeniu prac tynkarskich, zamontować kraty w oknach i wykonać obróbki
tynkarskie w miejscach mocowań.
Rury spustowe montować po zakończeniu prac malarskich na elwacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
W szczególności powinny być oceniane:
- jakość materiałów,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- prawidłowość montażu elementów stalowych,
Warunki badan ślusarki być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań
kontrolnych Inżyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją,
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
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- prace renowacyjne
- wykonanie montażu,
- uporządkowanie stanowiska robót,
- niezbędne pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i DOKUMENTY ODNIESIENIA
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa
ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po
miejscowym usunięciu tych powłok.
- instrukcji producentów użytych wyrobów i materiałów
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych w pkt.10 w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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