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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i wymianą 

stolarki w budynku nr 7 na terenie Akademii Marynarki Wojennej przy ul. inż. Jana Śmidowicza 69 w Gdyni - Oksywiu 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje prace remontowo-budowlane polegające na izolacji ścian fundamentowych budynku wraz z wymianą 

elementów zagospodarowania przy budynku (studzienki, opaski) , wymianie stolarki oraz remoncie elewacji. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną: 

 SST.  01 – IZOLACJE I ROBOTY TOWARZYSZĄCE   

SST.  02 – WYMIANA STOLARKI 

SST.  03 – REMONT ELEWACJI 

Wszystkie roboty muszą spełniać wymagania zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały użyte do wykonania robót 

muszą spełniać wymagania producentów, posiadać deklarację oraz być dopuszczone do użytku w kraju.  

Wszystkie prace muszą  być wykonywane zgodnie z opracowaniem projektowym, programem prac konserwatorskich i kartami 

producentów oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytków. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne 

Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 

został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony przez 

Wykonawcę  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną 

do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kom-

plety ST. 

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki 

wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 

Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja 

                    1.5.2.1.  Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 

Projekt dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony 

w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

1.5.2.2.  Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

1. Program robót 

2. Plan BIOZ 

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 

4. Dokumentacja do odbioru końcowego 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  izolacyjnych, remontowych i wymiany stolarki w budynku nr 7 na terenie AMW 

2 
 

Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 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 Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Inspektorowi 

Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 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 dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w Cenę Kontraktową. 

                   1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) 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: 

 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

      I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

  II)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

  III)  możliwością powstania pożaru. 

 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 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.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

                  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących 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. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę Planie BIOZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 

Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.5.12. 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 przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 

budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w 

budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 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 koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość 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 projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 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. 

4. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 

Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
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Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru, w tym: 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych elementów Robót, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)   

   prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w 

miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać do-

datkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i 

zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 

Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie 

jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty 

tych działań.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

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

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one dopuszczone do 

stosowania na terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub 

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1.a 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, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

                  6.3. Dokumenty budowy 

(1) Książka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 

wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru 

Obmiarów. 

 (2)           Świadectwa jakości 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(3)          Pozostałe dokumenty budowy 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

(6)           Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie   dokumenty    budowy   będą   zawsze    dostępne    dla    Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7.         Obmiar robót 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w Kontrakcie  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  izolacyjnych, remontowych i wymiany stolarki w budynku nr 7 na terenie AMW 

5 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych 

według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 7.4.          Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru. 

 7.5.          Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.      Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)      odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu 

8.1.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej 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 ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Odbiór potwierdzony będzie 

stosownym protokółem. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

         w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Rejestr Obmiarów  

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca 
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zobowiązany jest do:  

- usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wykonawstwa. 

-  uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy 

przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Świadectwa 

Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

„Odbiór wstępny Robót". 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposażony, w tym w: 

- klucze,  

9.      Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględ-

niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych  Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu  

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 

(a) Opłaty/dzierżawy terenu 

(b) Przygotowanie terenu 

(c) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione w 

ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 

                    9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń i placów składowych  potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, 

zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

10.    Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 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), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz przepisy 

wykonawcze do Ustawy, 

7. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami, 

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., 

Warszawa 2003 r., 

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur, 

ITB 1988, 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, 

Arkady 1989. 

12. Warunki Kontraktu 
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 SST 01      IZOLACJE  

45320000-6      ROBOTY IZOLACYJNE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej z 
zastosowaniem elastycznej zaprawy cementowo-polimerowej (elastycznego szlamu uszczelniającego) w budynku nr 7 na 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 

robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie izolacji przeciwwodnej zastosowaniem elastycznej zaprawy 

cementowo-polimerowej (elastycznego szlamu uszczelniającego)  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem elastycznej zaprawy cementowo-polimerowej (elastycznego szlamu 
uszczelniającego). Dla wykonania izolacji przeciwwodnych występują wymienione poniżej w roboty towarzyszące: 

 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych i opasek przy budynku, z klinkieru, kostki betonowej i 
żwirowych 

 wymiana kielichów i rewizji kanalizacji deszczowej  

 rozbiórka i odtworzenie betonowych studzienek piwnicznych z odwodnieniem 

 docieplenie ścian fundamentowych w gruncie styropianem wodoodpornym do zastosowań na ścianach 

fundamentowych (EPS-120,0036), grubości 12 cm 

 wymiana otoki instalacji odgromowej 

 roboty odtworzeniowe tynków cokołowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami 
producenta. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały  

2.1. KONCENTRAT KRZEMIONKUJĄCY  
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli, między innymi do gruntowania pod 
powłoki hydroizolacyjne. Stosowany w nowym budownictwie a także do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji 

przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody 
pitnej, kanałach, oczyszczalniach  
ścieków itp.   

Dane techniczne:  

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
 

Odczyn pH: ok. 11  

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 

Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m²·h0,5 

Wzmocnienie:  do 5 N/mm² (MPa) 

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.  
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg 

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 

 

2.2. MINERALNY SZLAM  USZCZELNIAJĄCY  
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku 
do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną. 

Dane techniczne: 
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg  
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 
rok.  
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg. 

 

2.3. SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA  
Wysokiej jakości, szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkiej naprawy 
wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas prac renowacyjnych.  
Do spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczelniających. Dane 
techniczne  
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Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag. 
Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania  
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/l 
Wytrzymałość  na ściskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa 
Nasiąkliwość powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2•h0,5 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 
Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg  
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.  
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.  
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg. 

 

2.4. ELASTYCZNY SZLAM  USZCZELNIAJĄCY  
Elastyczny dwuskładnikowy szlam uszczelniający, mostkujący rysy. 

Podstawowe składniki:  spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypełniacze, dodatki 

Gęstość gotowej mieszanki: ok. 1,1 kg/dm³ 

Konsystencja: pasta 
Wodoszczelność wg DIN 18195-6: spełnia wymagania  
Czas schnięcia (5°C/ 70 % wilgotności względnej): ok. 18 godz.  
(Zależnie od warunków atmosferycznych i grubości świeżej warstwy czas schnięcia może się skrócić lub wydłużyć.)  
Mostkowanie rys:≥ 2 mm (grubość warstwy 3 mm) 
Zachowanie przy działaniu nacisku: stała grubość suchej warstwy  
Badanie przy obciążeniu naciskiem > 0,9 MN/m²: grubość pod naciskiem > 75 % grubości pierwotnej  
Grubość warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy = ok. 1 mm warstwy wyschniętej, co 
odpowiada zużyciu 1,25 kg/m²  
Proporcje mieszania:1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. płynu zarobowego 

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, nakładania pędzlem, natryskiwania i szpachlowania 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 30 - 60 minut  
Temperatura powietrza i obiektu podczas nakładania: +5°C do +30°C 

Właściwości użytkowe wg EN 14891: 2012 + AC: 2012 
Początkowa wytrzymałość na odrywanie: ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość na odrywanie po kontakcie z wodą: ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość na odrywanie po starzeniu cieplnym: ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość na odrywanie po zmiennych obciążeniach zamrażanie/rozmrażanie:  ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość na odrywanie po kontakcie z wodą wapienną: ≥ 0,5 N/mm² 
Wodoszczelność: brak penetracji  
Mostkowanie rys w warunkach normalnych: ≥ 0,75 mm 

Mostkowanie rys w niskich temperaturach: ≥ 0,75 mm przy -5°C 

Sposób nakładania: pędzel murarski, pędzel zwykły, kielnia, paca stalowa gładka, szpachla, paca  
z dystansami zapewniająca uzyskanie warstwy o grubości 2 mm, kielnia strzałkowa, urządzenie natryskowe. Ilość nakładanych 
warstw szlamu uszczelniającego: co najmniej dwie  
Czyszczenie narzędzi: jeżeli materiał nie jest jeszcze zaschnięty narzędzia można czyścić wodą. Rodzaj opakowania: 25 kg 
pojemniki typu kombi, składnik proszkowy i polimerowy zapakowane są we właściwej proporcji (worki z proszkiem oraz 

składnik płynny znajdują się w plastikowym wiadrze). Trwałość podczas składowania: w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach 
przechowywanych w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym przed silnym nagrzaniem co najmniej 9 

miesięcy. 

 

2.5. TAŚMA DO USZCZELNIANIA DYLATACJI  
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber) z wtopionymi z 
boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.  
Dane techniczne:  

Grubość: 1,2 mm 

Szerokość: 200 + 300 mm 

Kolor: niebieski 

Wydłużenie przy zerwaniu: 

podłużnie: > 34% %  
poprzecznie: > 138 % 

roztwory soli: odporna 

rozcieńczone kwasy: odporna 

rozcieńczone zasady: odporna 
promieniowanie ultrafioletowe: odporna  
olej napędowy: słabo odporna 

benzyna: słabo odporna 

związki aromatyczne: nie odporna 

Zakres temperatur podczas stosowania: -30/+90°C 

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie.  
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w chłodnym i suchym miejscu praktycznie 
nieograniczona. 
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2.6. WODA  
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
1.    do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka 

wysokociśnieniowa. 
2. do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub 

wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,  
3. do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,  
4. do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): szczotka do nakładania 

szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych,  
5. do układania fasety uszczelniającej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub odcinek rury z tworzywa 

sztucznego (średnica 100 mm),  
6. do nakładania zaprawy Multi-Baudicht 2K: kielnia, paca stalowa gładka, szpachla, paca z dystansami zapewniająca 

uzyskanie warstwy o grubości 2 mm, kielnia strzałkowa, urządzenie natryskowe,  
7. do cięcia taśmy dylatacyjnej: nóż, nożyce, 

 

4. Transport 

Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach 

papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami 

transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty należy 

chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.  
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych  
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 

 

5. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych. 

5.1. Przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwodną 
Odpowiednie podłoża to wszystkie mineralne podłoża, takie jak bloczki wapienno-piaskowe, cegła, bloczki betonowe, beton, 
beton komórkowy i jastrych cementowy. Dobrą przyczepność uzyskuje się także na następujących podłożach: stare bitumy, 

metal (np. stal nierdzewna i aluminium), na lakierowanym drewnie i ramach okiennych z tworzywa sztucznego (w razie 
potrzeby należy wykonać próbę).  
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Dopuszczalne 

jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Mokre podłoża należy dodatkowo, wstępnie pokryć warstwą szlamu 
uszczelniającego. Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki 
zapraw należy usunąć.  
Naroża i krawędzie, szczególnie na płytach fundamentowych i wspornikowych, należy załamać względnie sfazować. Zagłębienia 
> 5 mm, otwarte spoiny pionowe i wsporne lub ubytki, wypełnić odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą lub 
szlamem wysokoelastycznym z mieszanką piasków kwarcowych o uziarnieniu 0,2-2,0 mm, (proporcja mieszania 3:1).  
Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym (rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1). Preparat 

gruntujący powinien dobrze wniknąć w podłoże a powierzchnia powinna być powietrznie sucha, zanim zostanie nałożona 

pierwsza warstwa powłoki. Pomiędzy warstwami lub na powierzchni powłoki uszczelniającej nie należy natryskiwać 

preparatu krzemiankującego! Na powierzchniach porowatych, jamistych,w szczególności na betonie lub bloczkach o 

profilowanej powierzchni, po zagruntowaniu należy wykonać szpachlówkę drapaną i wyrównać powierzchnię szlamem 

uszczelniającym w celu uniknięcia pęcherzy. Na bardzo porowatych podłożach (np. bloczkach z betonu lub betonu 

lekkiego) za pomocą tej szpachlówki drapanej uzyskuje się zamkniętą powierzchnię. 

5.2 Faseta uszczelniająca 
Fasety uszczelniające z zaprawy wodoszczelnej należy wykonać na stabilnych połączeniach między powierzchniami 

poziomymi i pionowymi oraz w pionowych narożnikach wewnętrznych, na całym obszarze przewidzianym do wykonania 
izolacji przeciwwodnej.  
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać preparat krzemionkujący z 

wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. 
Po ok. 15 minutach gdy preparat krzemionkujący zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu 

uszczelniającego. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg i wymieszać mieszarką przez ok. 3 
minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się 

konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 
wymieszaniu nakładać szlam na przygotowaną powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla.  
Przygotować zaprawę szybkowiążącą szpachlową- wlać najpierw 3,5 litra wody do czystego pojemnika i wsypać 25 kg 
szpachlówki uszczelniającej a następnie intensywnie wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. 

Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać aż osiągnie się odpowiednią konsystencję. Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut. Po zagruntowaniu podłoża tak jak opisano wyżej, gdy szlam uszczelniający jest 

jeszcze świeży (po ok. 15 minutach) ułożyć fasetę z szybkowiążącej szpachlówki uszczelniającej.  
Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 
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100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 5 cm. 
Zużycie:  
0,02 kg/mb preparat krzemionkujący 

0,20 kg/mb szlam uszczelniający 

1,70 kg/mb uszczelniająca szpachlówka szybkowiążąca 

5.3 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych 

Uszczelnić szczeliny dylatacyjne i ruchome złącza w strefie wykonywania izolacji przeciwwodnej taśmą uszczelniającą. Taśmę 

dylatacyjną należy uciąć na odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny nanieść preparat 

krzemionkujący(1:1 z wodą) i szlam uszczelniający, w pasie o szerokości równej szerokości taśmy dylatacyjnej (łącznie z tkaniną). 

Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy dylatacyjnej należy wtopić w szlam uszczelniający. Wykonywana później powłoka 

uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej. Zużycie: 

1,10 mb/mb taśma uszczelniająca 

0,05 kg/mb koncentrat krzemionkujący 

1,00 kg/mb szlam 

5.4. Izolacja przeciwwodna wykonywana z elastycznego szlamu uszczelniającego 

Porowate podłoża należy zagruntować preparatem krzemionkującym wymieszanym 1:1 z wodą. Gdy środek gruntujący jest 
dokładnie wchłonięty przez podłoże można nakładać pierwszą warstwę powłoki. W pewnych przypadkach zamiast gruntowania 
preparatem krzemionkującym można ograniczyć się do wstępnego zwilżenia podłoża wodą.  
Pierwszą warstwę elastycznego dwuskładnikowego szlamu uszczelniającego nakłada się pędzlem lub metodą szpachlowania. 
Elastyczny dwuskładnikowy szlam uszczelniający nakłada się zasadniczo w co najmniej dwóch warstwach. Drugą warstwę 

hydroizolacji nakłada się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Należy przestrzegać minimalnego 

zużycia materiału dla poszczególnych przypadków obciążenia wodą, kontrolować w stanie świeżym a dla przypadków 

obciążenia spiętrzającą się wodą przesiąkającą oraz wodą napierającą odpowiednio dokumentować. Drugą warstwę o wymaganej 
grubości nakładać przez szpachlowanie lub natryskowo. Jeżeli wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniającej, należy na całej 

powierzchni wtopić w pierwszą warstwę tkaninę zbrojącą odporną na alkalia o oczkach 2-3 mm. 
 
Wymagana grubość i zużycie w zależności od przewidywanego obciążenia wodą:  
 Grupa obciążeń Grubość warstwy (mm) Ilość nakładanego 

   materiału (kg/m2) 

 wilgoć gruntowa > 2,0 > 2,5 

 nie spiętrzona woda przesiąkająca > 2,0 > 2,5 

 woda spiętrzająca się oraz zbiorniki wodne o > 3,0 > 3,7 

 głębokości wody< 5m   

5.5. Ochrona powłoki hydroizolacyjnej   
Powierzchnie pokryte powłoką z elastycznego dwuskładnikowego szlamu uszczelniająco należy chronić przed uszkodzeniami. W 
razie bezpośredniego użytkowania warstwy hydroizolacyjnej (ruch pieszy) należy wykonać warstwę ochronną (okładzina z płytek 
zespolona z hydroizolacją lub jastrych ochronny). 

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Preparat krzemionkującyjest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego zawierających 
wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:  
- chronić przed dziećmi 

- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza  
- nosić okulary lub ochronę twarzy 
Drobnoziarniste zaprawy uszczelniające zawierają cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. Preparaty zostały 
zaklasyfikowane jako drażniące. Działają drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 

1. chronić przed dziećmi 

2. nie wdychać pyłu 

3. unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

4. zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

5. nosić odpowiednie rękawice ochronne 
Zaprawa wodoszczelna zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:  
a) chronić przed dziećmi 

b) nie wdychać pyłu 

c) unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

d) zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

e) nosić odpowiednie rękawice ochronne 

6. Kontrola jakości robót 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym 
według wymagań Prawa budowlanego 
Izolacja przeciwwodna z zastosowaniem elastycznej zaprawy cementowo-polimerowej wymaga utrzymania odpowiednich 

warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji 
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. 

Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały 
następujące warunki:  
− Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  izolacyjnych, remontowych i wymiany stolarki w budynku nr 7 na terenie AMW 

11 
 

− Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji 
stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

− Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:  
 termometry powierzchniowe,  
 termometry do pomiaru temperatury powietrza, 

 przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego, 

 przyrządy do pomiaru grubości warstw masy bitumiczno-polimerowej.  
− W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.  
− W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi 

normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.  
− Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w 

odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji 
powykonawczej. 

6.1 Przygotowanie podłoża  
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne, nośne i pozbawione składników 

działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy zostało przygotowane zgodnie z punktem 5.1 

6.2. Wykonanie robót  
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej 
warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne 
pokrycie powierzchni. W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania szczególnie w miejscach 
załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc. 

W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z zaprawy cementowo-polimerowej należy koniecznie sprawdzić grubość tej warstwy i 

zgodność tej grubości z dokumentacją. W razie braku innych ustaleń, gdy nie przewiduje się obciążenia wodą pod ciśnieniem, 
wymaga się aby grubość wyschniętej warstwy hydroizolacji wynosiła co najmniej 2 mm. Badania należy wykonać w ilości co 

najmniej 20 na każde 100 m² wykonanej hydroizolacji. Badanie wykonuje się w stanie świeżym, podczas wykonywania powłoki 
hydroizolacyjnej. 

7. Obmiar robót  
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się 
w m² pokrytej powierzchni.  
Dla wykonania fasety uszczelniającej jednostką rozliczeniową jest metr bieżący fasety. 
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić. 
8.2. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 

9. Podstawy płatności  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m² wykonania robót według ceny wykonania zaoferowanej przez 
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego; w przypadku fasety uszczelniającej płaci się za każdy mb wykonanej fasety. 

10. Przepisy związane  
EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne 

mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie  
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska  
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu)  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

penetrometru)  
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie  
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej 

zaprawy  
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 

stwardniałej zaprawy  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 

zapraw na obrzutkę i do tynkowania  
PN-EN 1015-18:2001   Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy  
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania  
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SST 02  STOLARKA 

45421000-4  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

  

 1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wbudowania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w 

budynku nr 7 na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1:1 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje następujące roboty: 

 demontaż okien drewnianych i drzwi balkonowych pcv 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia nowych ościeżnic drewnianych, 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien drewnianych, 

 ustawienie i zakotwienie okien z profili drewnianych  

 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 

 montaż parapetów wewnętrznych z mdf 

 montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, 

 uzupełnienie tynków wraz z malowaniem ościeży, 

 wyniesienie okien drewnianych, 

 wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego montażu, 

 posprzątanie miejsc wykonywania robót budowlano – montażowych. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji, poleceniami nadzoru 

budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 

2. Materiały. 

2.1. Wyroby stolarki budowlanej. 

2.1.1 Okna drewniane kondygnacji naziemnych– wg rysunków zestawienia stolarki.  

Okna z drewna klejonego koloru białego. Wymagania termoizolacyjności dla okien pomieszczeń ogrzewanych. 

- współczynnik całego okna K ≤ 0,9 W/m2K,  

- skrzydło rozwieralno-uchylne wyposażone w funkcję mikrowentylacji i  blokadę błędnego położenia klamki 

- szyba zespolona dwuszybowa z ramką o podwyższonej izolacji cieplnej gn≤0,75 W/m2×K 

- wyposażone w niewidoczne nawiewniki wrębowe. 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym, parapety wewnętrzne białe mdf.  

Okna wykonaćnależy według istniejących zabytkowych wzorów z powtórzeniem wszystkich profili (szczeblin, ram skrzydła, 

listwy przytykowej, ślemienia), układu szczeblin, drewnianych okapników (montowane na wpust), wymiarów, sposobu otwierania. 

Ramiak nowego skrzydła o zredukowanej szerokości, w maksymalnym stopniu zbliżony do zabytkowego (max. 70 mm). 

Szczebliny mają mieć szerokość ( taką jak w oknach oryginalnych- 24 mm), naklejane dwustronnie i czopowane do ramiaka 

skrzydła. Pomiędzy szybami zespolonymi - przekładka, która będzie imitowała szpros konstrukcyjny, w kolorze białym. Listwy 

dystansowe między szybami białe. Ramka mocująca szybę termoizolacyjną powinna być usytuowana jak najbliżej ramy skrzydła, 

bez zaokrągleń, tak aby był jak najmniej widoczny jej montaż. Usytuowanie nowej stolarki względem muru takie jak historycznie 

(oboknie nowego okna nie może za bardzo wystawać poza ościeże i tym samym zmniejszać światła okna). Listwa przymykowa po 

zewnętrznej i wewnętrznej stronie okna. Górne skrzydła wykonane w całości jako uchylne, imitujące dwa skrzydła ze słupkiem. 

Należy zastosować okucia umożliwiające uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi. 

2.1.2 Okna pcv piwnic– wg rysunków zestawienia stolarki.  

Okna z kształtowników PVC koloru białego, ze szprosami imitującymi szprosy konstrukcyjne. 

- uszczelki w układzie potrójnym 

- współczynnik całego okna K ≤ 0,9 W/m2K,  

- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach ościeżnicy, skrzydeł i słupków 

- wzmocnienia ościeżnicy w kształcie zamkniętego prostokąta 

- szyba zespolona dwuszybowa z ramką o podwyższonej izolacji cieplnej (nie aluminiowa) 

- uszczelnienie rama-skrzydło - zestaw 2 uszczelek przylgowych 

- dwa otwory odwodnieniowe z zaślepkami na skrzydło 

- z wkładką termiczną 

 

2.1.3 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 

a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, 

b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać 

wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki 
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nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki 

podane w tabl. 2-1  

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich 

 

 

 

Miejsce luzów 

 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 

Okien   

i drzwi 

balkonowych, 

naświetli, 

okien 

przesuwnych 

 

Drzwi Wrót 

 

 

płytowych 

 

klepkowych 

 

deskowych 

 

klepkowych 

 

deskowych 

 

Luzy 

 

Między 

skrzydłami 

 

+2 

 

+2 

 

+2 

 

+2 

 

10±4 

 

10±4 

 

Między 

skrzydłami 

a 

ościeżnicą 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

5 

 

5 

 

Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 

Wymiary tolerowane 

 

Okien i 

drzwi 

balkono

wych 

drzwi Skrzydeł 

z 

listew 

 

Wrót 

płytowych 

 

klepkowych 

 

Desko 

wych 

klepkowyh 

 

Klepkowych 

cieplonych 

 

deskowa 

nych 

 

Wymiar zewnętrzny 

ościeżnicy lub krosna 

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - 

 

÷5 ÷5 ÷5 

Ościeżnica 

lub 
krosno w 

świetle 

Do 1 m ÷2 ÷2 ÷2 - - - - - 

Powyżej 1 

m 

÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - ÷8 ÷6 ÷8 

 

Różnica 

długości 
przeciwległ

ych 

elementó 
ościeżnicy 

mierzona w 

świetle 

Do 1 m 1 1 1 1 - - - - 

Powyżej 1 

m 

 

2 2 2 2 - - - - 

Skrzydło 

we wrębie 
Szerokość 

do 1m 

- ÷1 ÷2 - - - - - 

Powyż 

ej 1 m 

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 - - - 

Wysokość 

pow. 1 

m 

 ÷2 ÷5 ÷5 ÷10 +10-5 +10-5 ÷8 

 

Różnica 

długości 
przekątnyc

h 

skrzydeł we 
wrębnie o 

wymiarach 

Do 1 m 2 - - - - - - - 

1 do 2 m 3 3 3 4 - - - - 

Powyżej 

2m 

 

3 4 4 5 - - - - 

Przekroje 

elementów 

 

Szer. do 

50 mm 

 

÷1 ÷1 ÷1 

 

- ÷3 

 

÷2 ÷2 ÷2 

 

Powyżej 

50mm 

÷2 ÷2 - - ÷3 ÷3 ÷3 

 

Gr. do 

40mm 

÷1 ÷1 

 

- - ÷3 

 

÷2 ÷2 ÷2 

 

Powyżej 

40mm 

÷1 ÷1 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 

 

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 ÷2 ÷2 ÷2 

 

e) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i 

pomiarów w zakresie: 

- jakości robót stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,  

- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 

- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, oszklenia,- pokrycia powłokami 

zabezpieczającymi lub malarskimi. 

f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy 

dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody 

badań okien i drzwi. 
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e) składowanie stolarki – wszystkie wyroby należy przechowywać w sposób zapewniający zabezpieczenie przed opadami 

atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe; wyroby należy układać w 

odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 

4. Transport. 

Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny zabezpieczać 

załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 

gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 

zwartość ładunku. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Przygotowanie ościeży. 

a) Stolarka okienni może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków. 

b) Ościeża bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, cegły kratówki lub 

porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi 

balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą. 

c) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. 

d) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabl. 2-4. 

Tablica 2-4. 

Rodzaj ściany i sposób 

wykonania ościeża 

Odchyłki [mm]  Dopuszczalna różnica 

Długości przekątnych [mm] szerokość wysokość 

Prefabrykowane ściany 

wielkowymiarowe, 

wyprawy pocienione 

+7 

-3 

÷3 10 

 

Prefabrykowane ściany 

pasmowe, wyprawy 

pocienione 

÷6 ÷4 Nie sprawdza się 

 

Ściany murowane, 

wyprawa tynkowa 

+10 +10 10 

5.2 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 

- Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl. 2-5. 

 Tablica 2-5. 

Wymiary zewnętrzne stolarki Liczba 

punktów 

mocowania 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

wysokość Szerokość 

 

W nadprożu i progu Na stojaku 

 

Do 

150 

 

Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 2 

punktach w 

odległości ok. 33 cm od 

nadproża i ok. 35cm od 

progu 

150-200 6 

 

Po 1 punkcie w nadprożu i progu w 1 szerokości okna 

Powyżej 

200 

8 

 

Po 2 punkty w nadprożu i progu rozmieszczone 

symetrycznie w odległościach od pionowej krawędzi 

ościeża, równej 1/3 szerokości okna 

Powyżej 150 

 

Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 3 

punktach: - w odl. 33cm 

od nadproża 

- w 1 wysokości 

- w odległości 33cm od 

dolnej części okien 

150-200 8 Po 1 punkcie w nadprożu i progu w 1 

szerokości okna 

Powyżej 

200 

10 

 

Po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone 

symetrycznie w odległościach od pionowych krawędzi 

ościeża, równych 1/3 szerokości 

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu. 

- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 

- w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy obsadzić w sposób trwały ich elementy 

kotwiące w ościeżach. 

- uszczelnienie okna w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem 

trwale plastycznym; a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i 

poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1 wysokości okna, jednak nie więcej niż 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 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m; 4mm-powyżej 2m długości przekątnej. 

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

- Okna powinny być mocowane w otworzę na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy. 

- mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej która całkowicie wypełnia szczelinę między murem a ościeżnicą jest niewłaściwe. 

- Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 

- Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy wykuć w pionowych 

powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym 

spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z 

ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być przykryte drewnianymi listwami przyościeżnicowymi 

przybitymi do ościeżnicy. 

- Po osadzeniu okna należy wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. 
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6. Kontrola jakości robót. 

Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4. 

 7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 -Stolarka. Założenia szczegółowe p.2.2., 2:5. Jednostką obmiarową 

jest: - Okna, drzwi zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2 

8. Odbiór robót 

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być 

przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian. 

- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3mm, a dwuskrzydłowych - 

6mm. 

- Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów. 

- Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać. 

- Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 

2cm: Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania ,okno uznaje się za szczelne. 

- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. - Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych 

zastrzeżeń. 

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien 

i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 

wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 

poniższych dokumentów. 

 

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

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

PN-78/B-13050          Szkło płaskie walcowane. 

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

PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne. 

PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi. 
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SST.  03 – REMONT ELEWACJI 

45453000-7        ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE  

TYNKOWANIE      CPV 45324000-4 

MALOWANIE BUDYNKÓW   CPV  45442110-1 

OBRÓBKI BLACHARSKIE    CPV 45261210-9 

KŁADZENIE RYNIEN     CPV 45261320-3 

 

1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i prac konserwatorskich w 

elewacjach budynku nr 7 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 

wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych inwestycją: 

 ustawienie rusztowań 

 demontaż rur spustowych 

 demontaż obróbek blacharskich gzymsów 

 skucie ręczne warstwy nakrapianego cementowego tynku – baranka (dla części budynku objętych pracami 

konserwatorskimi), skucie luźnych tynków i wtórnych zapraw cementowych przy obróbkach blacharskich  

 czyszczenie elewacji wodą lub parą wodna pod ciśnieniem 

 dezynfekcja ścian preparatami przeznaczonymi do czyszczenia grzybów i porostów 

 wyrównanie chłonności i zwiększenia przyczepności podłoża poprzez gruntowanie ściany preparatem wzmacniającym 

podłoże 

 naprawa pęknięć, nałożenie warstwy szczepnej, podkładowej, uzupełniającej ubytki, uniwersalną zaprawą wapienno-

cementową, zbrojoną włóknem szklanym 

 odtworzenie tynku - tynk strukturalny na bazie mineralnej 

 naprawa i reprofilowanie gzymsów metodą ciągnioną 

 malowanie – nałożenie powłoki malarskiej poprzez dwukrotne przemalowanie tynku strukturalnego otwartą dyfuzyjnie farbą, 

silikonową 

 montaż rur spustowych z blachy stalowej powlekanej oraz podłączenie ich do kanalizacji deszczowej 

 rozebranie rusztowań 

 uprzątnięcie terenu budowy 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i ST-00 „Wymagania ogólne"  

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

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytków.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne"  

Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. 

Wymagania i badania przy odbiorze", PN-B-03002 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i Obliczenia" oraz instrukcji 

producentów. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze". Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.1.1. Podłoża w 

zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Gruntowanie , 

wykonanie warstwy pośredniej, wypełniającej powłoki fasadowej, malowanie tynków farbami silikonowymi wykonać zgodnie z 

kartami technicznymi produktów zaakceptowanych przez Konserwatora i Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Materiały do dezynfekcji 

Płynne preparaty o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym  

2.3 Materiały do gruntowania 

Wodorozcieńczalny preparat wzmacniający i przyspieszający wiązanie. Roztwór krzemianowy (preparat alkaliczny) 

Gęstość: ok. 1,15 g/cm³  

Odczyn pH: ok. 11,5 Lepkość wg DIN 53211  

dysza 2: ok. 68 sek. dysza 4: ok. 12 sek. dysza 6: ok. 4 sek.  

Kolor: przezroczysty Wzmocnienie: 4 - 8 N/mm² zależnie od zastosowania. 

2.4 Zaprawa do naprawy pęknięć,  warstwy szczepnej i podkładowej.  

Tynk wyrównawczy i porowaty tynk podkładowy, ubogi w alkalia ,  

wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do nakładania w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm. 

Kolor: szary  

Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm³  

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: > 1 godzina  

Wytrzymałość na ściskanie: CS III  

Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m²  

Głębokość wnikania wody: > 5 mm  

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45450000-6
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Porowatość: > 50% obj.  

Reakcja na ogień (EN 998): Euroklasa A 1 

2.5. Tynk renowacyjny 

Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona nadająca się do filcowania, do stosowania na 

podłożach mineralnych podczas napraw tynków i renowacji elewacji 

Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3  

Kolor: stara biel  

Największe ziarno: 0,5 mm  

Wytrzymałość na ściskanie: CS II  

Gęstość objętościowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm³  

Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): µ ≤ 25  

Reakcja na ogień (EN 998): euroklasa A1 

2.5. Tynk wierzchni 

Warstwa wierzchnia wg instrukcji WTA 2-9-04/D. Fabrycznie mieszana sucha zaprawa zawierająca spoiwa mineralne jak 

wodorotlenek wapnia (EN 459), cement portlandzki biały (DIN 197) i mineralne kruszywa lekkie. 

Gęstość nasypowa: ok. 0,8 kg/dm³  

Kolor: biały  

Wytrzymałość na ściskanie: CS I (EN 998-1)  

Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: ≤ 0,5 kg/m² h0,5  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: < 12  

Reakcja na ogień: klasa A1 Gęstość objętościowa suchej zaprawy: ≤ 1300 kg/m³  

Uziarnienie: ok. 4 mm / 2 mm  

2.6 Obrzutka do napraw gzymsów 

Odporna na siarczany obrzutka stosowana jako warstwa szczepna pod następne warstwy tynku wg WTA, do przygotowanie 

podłoża przed nałożeniem tynków mineralnych. Zastosowanie do wyrównania zróżnicowanej chłonności podłoża, np. na porowatej 

cegle, kamieniu naturalnym lub murze mieszanym. Warstwa sczepna na szczelnych lub słabo chłonących podłożach, np. na 

szlamach uszczelniających, betonie, szczelnej i gładkiej cegle  

 

Doskonała przyczepność do podłoża 

Spoiwo wysoce odporne na siarczany 

Uziarnienie ≤ 3,5 mm 

Głębokość wnikania wody h > 5 mm 

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach > 6 N/mm² (CS IV) 

 

2.7 Zaprawa do napraw sztukaterii i tynków ciągnionych 

Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych ze sztukaterią. Uziarnienie do 

ok. 1,5 mm. 

Gęstość nasypowa: ok. 1,25 kg/dm3  

Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 30 min. (20°C, 65% wilgotności względnej powietrza)  

Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi spoiwami wg DIN 1164 i DIN 1060 oraz naturalnymi 

mineralnymi kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami mineralnymi.  

DIN V 18550,  grupa zapraw tynkarskich P II (cementowowapienne),  

wytrzymałość na ściskanie > 2,5 N/mm2 . 

Nasiąkliwość kapilarna w24 > 1,0 kg/m2  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ < 18 • DIN 4102 niepalny 

 

2.8 Gładź wykończeniowa do sztukaterii 

Szybkowiążąca zaprawa do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni nowych i starych sztukaterii. 

Gęstość nasypowa: ok. 1,50 kg/dm³  

Kolor: stara biel  

Uziarnienie: < 0,5 mm  

Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 20 min.  

Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 N/mm²  

Nasiąkliwość kapilarna w24: < 1,0 kg/m²  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: < 18 

 

2.9 Farba silikonowa 

Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej, powłoka z dodatkami grzybo- i glonobójczymi. 

Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej żywicy silikonowej  

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia  

Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru  

Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem  

Rozcieńczalnik: woda  

Odczyn pH: 8-9  

Przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 m  

Współczynnik nasiąkliwości wg DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m2 •h0,5  

Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym  

Faktura powierzchni: gładka  

Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2 na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2 

Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra  
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Skłonność do brudzenia się: niewielka  

Klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny (posiada świadectwo badań)  

 

2.10 Zaprawy do wykonania spoin zwykłych powinny odpowiadać normie PN 90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub 

aprobatom technicznym. 

2.11.Woda  

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 

"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.12. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w 

szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować 

piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany  

2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.13. Zaprawy budowlane  Gotowe mieszanki zapraw powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". - 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. - Zaprawę należy przygotować w takiej 

ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. - Do zaprawy tynkarskiej 

należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. - Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 

normy PN-B19701 :1997 "Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem 

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

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niŜ +5°C. - Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

2.13. Materiały do obróbek blacharskich i orynnowania 

 blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 

mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą 

pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 

1250x2000 mm. 

 blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 

1250x2000 mm. 

 blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 

mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

 rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6 mm powlekanej obustronnie poliuretanem 

gr. 50μm. Uchwyty do rynien, rur spustowych, denka, kolanka i inne elementy systemowe producenta rynien i rur 

spustowych. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót elewacyjnych 

3.2.1 Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 

robót elewacyjnych, 

3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i 

klejów budowlanych, 

3.2.3 Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big 

bag") do materiałów suchych i o konsystencji past. 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz 

do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty,  pistolety natryskowe), także w 

systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 

powierzchni, 

 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

4.2.Transport materiałów 
Materiały do robót elewacyjnych należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej 

(pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 

0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z, „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
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Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym ni ż 

dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą.  

5.2 Przygotowanie podłoży 

Przygotowanie podłoży dla poszczególnych etapów prac renowacyjnych  tynków, tj. gruntowania, obrzutek, tynków 

renowacyjnych i sztukaterskich, wyprawek wierzchnich i farb należy wykonywać z zachowaniem wytycznych producenta 

zawartych w kartach technicznych produktów. 

Podłoże pod tynki musi być mineralne, nośne i pozbawione substancji osłabiających przyczepność tynku (np. luźne i osypujące 

się cząstki, pył, wykwity, zabrudzenia). Powierzchnie z odspojonym tynkiem należy najpierw naprawić zaprawą 

szybkowiążącą. Spękane powierzchnie elewacji pokrywać zaprawą tynkową z użyciem tkaniny zbrojącej. Przed nakładaniem 

tynku, podłoże należy wstępnie zmoczyć (powierzchnie hydrofobowe zmoczyć wodą z dodatkiem środków powierzchniowo 

czynnych). Nakładać na matowo wilgotne podłoże. 

5.3 Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, 

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

5.4 Zaprawy tynkarskie. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. litość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

7.Odbiór robót 

7.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

7.2 Odbiór tynków 

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowym - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  

poziomym - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni 

itp.,  

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

do podłoża. 

 
Przepisy związane. 

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

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

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 


