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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
     Dział:          4 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót:   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kategoria:       45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w obiekcie budowlanym - w ramach 
projektu Remont i przebudowa II pietra budynku dyrekcji w ZOO Wrocław sp. z o.o.  
przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5.  
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie do 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań w niniejszej 
Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych.  
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną  
Zagadnienia niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlano-instalacyjnych niezbędnych 
do realizacji przedsięwzięcia dot. wykonania Remontu i przebudowy   
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć - budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, 
budynku - należy przez to rozumieć - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach,  
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć - budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  
remoncie - należy przez to rozumieć - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji,  
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć - urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki, terenie budowy - należy przez to rozumieć - przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy,  
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć - dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, wykonana przez 
Kierownika Robót Wykonawczych dla Konserwatora Zabytków,  
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kierowniku robót - należy przez to rozumieć – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót 
upoważniona do kierowania robotami na obiektach zabytkowych i do występowania w jego 
imieniu oraz odpowiedzialna przed Konserwatorem Zabytków,  
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć –pozytywną ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć –wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową, 
materiałach - należy przez to rozumieć –wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć –zgodność wykonywanych 
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli takie granice tolerancji nie zostały określone -z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych,  
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć –organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami),  
dzienniku 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. 
poleceniu Inspektora Nadzoru- należy przez to rozumieć- wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  
projektancie- należy przez to rozumieć –osobę uprawnioną, osobę prawną lub fizyczną, 
będącą autorem dokumentacji projektowej,  
ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć –ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i SST,  
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu,  
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane,  
normach europejskich- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji,  
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  
Wspólnym Siłowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się z siłownika 
głównego oraz siłownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca musi uwzględniać:  
• zabezpieczenie pomieszczeń nieremontowanych i remontowanych; 
• transport i przechowywanie materiałów zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;  
• wykonywanie prac w godzinach ustalonych z Inwestorem;  
• stosowanie przepustek na wjazd na teren przed remontowanym budynkiem; 
• uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystywania pomieszczeń i terenu przez 
Wykonawcę. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
    Zamawiający w wyznaczonym terminie – określonym w dokumentach umowy - przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet SST.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z projektem , ST i normami przedmiotowymi  
Wykonawca realizuje przedsięwzięcie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane 
określone w Projekcie i w specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w Specyfikacjach i normach przedziału 
tolerancji. Ocena zgodności robót będzie dokonywana na każdym etapie prac. W 
przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiający dokona 
rozstrzygnięcia powołując się na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe 
lub wiedzę własną lub osób trzecich.  
 
1.5.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  
W stosunku do powołanych w kontrakcie norm i przepisów mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniający równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy – pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Zamawiającemu ci najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez 
wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający 
stwierdzi iż zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w Kontrakcie.  
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji natynkowej i podtynkowej. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji i urządzeń na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
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spowodowane przez jego działalność uszkodzenia instalacji i urządzeń w remontowanych 
pomieszczeniach.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 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 pracowników 
wykonawcy.  
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 
budowy, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności: − zadbać aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. − zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.  
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, 
poz. 401)  z póź. zm. oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650) z 
póź. zm. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują  
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać wymaganiom 
kontraktu. Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spełnią przy tym wszystkie wymogi 
przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.  
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2.2. Źródła uzyskania materiałów  
 
Wykonawca  winien przedstawić Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych i inne dokumenty zgodne z wymogami Prawa 
Budowlanego. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi także inne informacje 
o materiałach jak: dane techniczne, skład chemiczny itp. Wykonawca nie złoży zamówienia 
materiałów u innego dostawcy niż wymienionego w ofercie bez wcześniejszego uzyskania 
zgody Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty powstałe w wyniku 
takiej zmiany. Zatwierdzenie partii 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 ST, norm, aprobat 
technicznych w czasie postępu robót. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru oraz Inspektora Konserwacji Zabytków.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały  tymczasowo składowane, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Do składowania 
materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie 
oraz  ich część, który Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje.  
 
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania 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 lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na 
dojazdach do terenu budowy. Na gruz rozbiórkowy  należy - na zapleczu dziedzińca 
wewnętrznego- ustawić kontener. Miejsce zostanie wyznaczone przez użytkownika obiektu. 
Sposób transportu - transport materiałów ręczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Zasady ogólne  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny w całości za prowadzenie robót zgodnie z Umową lub 
Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Projektem, Specyfikacjami, Harmonogramem Robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Koszty związane ze 
składowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonawca; koszt użycia 
energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obciąża 
Zamawiającego sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu 
budowy, transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu przez Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; 
przy prowadzeniu robót na dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć 
wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku jak i na 
dziedzińcu -eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót remontowych; 
w czasie wykonywania robót w godzinach urzędowania i zabrudzenia ciągów 
komunikacyjnych, Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania; za nie 
wywiązanie się z obowiązku utrzymania czystości Zamawiający będzie obciążał 
Wykonawcę karą umowną; wykonywanie robót w warunkach utrudnionych: roboty 
prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej; do obowiązków Wykonawcy 
będzie należało zabezpieczenie i wydzielenie placu gdzie będą wykonywane roboty 
pomocnicze (odgrodzenie od stanowisk parkingowych);, obowiązkiem Wykonawcy będzie 
zabezpieczenie pomieszczeń (gdzie będą wykonywane roboty remontowe) w taki sposób 
aby kurz i pył nie przedostawał na korytarze i do pomieszczeń sąsiednich; Zamawiający 
udostępni Wykonawcy, w trakcie realizacji robót dostęp do WC w budynku . Do 
składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający udostępni Wykonawcy 
część parkingu, który Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje, gruz rozbiórkowy 
będzie musiał być na bieżącą wywożony, nie będzie mógł być składowany na dziedzińcu 
wewnętrznym; dopuszcza się ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu 
składowania gruzu; pomieszczenia przeznaczone do remontu będą przekazywane 
sukcesywnie według wcześniej ustalonego harmonogramu.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
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 Nadzoru, 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 niezadawalających wyników tych działań, 
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Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora nadzoru lub innych osób oraz podmiotów 
kontrolujących jakość prowadzonych prac.  
 
6.1. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które; Posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów. 
 
 
6.2. Dokumenty budowy  
 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy 
w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą technik, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Po wykonaniu prac kierownik robót konserwatorskich przekaże Miejskiemu  
Konserwatorowi Zabytków oraz Inwestorowi dokumentacje powykonawczą. Kierownik robót 
konserwatorskich wykonujący dokumentacje powykonawczą powinien posiadać 
uprawnienia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych kwalifikacji . Propozycje, 
uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumentacja powykonawcza  
 
Protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń,  
 
Protokóły z dokonanych pomiarów  
 
Protokoły odbioru robót zanikających  
 
Certyfikaty na  wyroby i urządzenia  
 
Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń . 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar robót będzie sporządzany – w zależności od umowy z Zamawiającym – i będzie się 
sprowadzał do szacunkowego określania zaawansowania robót w formie elementów 
scalonych.  
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8. ODBIÓR PRAC  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 • Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 • Odbiorowi częściowemu;  
 • Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych;  
 • Odbiorowi końcowemu;  
 • Odbiorowi w okresie rękojmi;  
 • Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji  
 
 8.1.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ww. robót będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru oraz konserwator , który 
wykonywał program konserwatorski. 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 badań np. laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
8.1.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, 
Inspektor Robót Konserwatorskich przy udziale osoby która wykonała program 
konserwatorski. 
 
8.1.3. Odbiór końcowy  
8.1.3.1. Ogólne zasady odbioru końcowego 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badania 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 oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, 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 dokumentacją 
projektową i ST tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
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komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest Protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
• Dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  
  dokonanymi w toku wykonania robót;  
• Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji;  
• Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;  
• Protokoły odbiorów częściowych;  
• Dzienniki budowy;  
• Dokumentacja konserwatorska powykonawcza wykonana przez Kierownika Robót  
  Konserwatorskich;  
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST.  
• Certyfikaty lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
  bezpieczeństwa zgodne z ST;  
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku gdy wg komisji roboty 
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi gwarancji. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji-pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  „odbiór końcowy robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawa płatności jest ryczałtowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej, zgodnie z 
umową o prace objęte umową. Wykonawca otrzyma należności tylko za kompleksowe 
wykonanie danych robót objętych umową. Cena ryczałtowa nie podlega żadnym 
negocjacjom. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i 
dokumentacji projektowej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w umowie nie przewidują inaczej 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń  obowiązujących  przepisów i 
norm miedzy innymi i poniższych przepisów.  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst DZ.U z 2017r. nr 1332,  
  z późn. zm ) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2017r. 
poz.1579 ) z późn. zm .  
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2018r, poz.650) z 
późn. zm ;  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004r.- w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności , oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych oznaczeniem  CE 
(Dz.U.04.195.2011);  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2014r.- w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U.2014 poz. 1040) 
z poź. zm. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -  
zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811);  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa    
  i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2013  poz.1129);  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016rr.- w 
sprawie sposobów deklarowania  właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.poz.1966). 
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ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 

CPV 45100000-8  
CPV 45100000-9 

 
1. WSTĘP 

 
 1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych oraz przygotowawczych dla zadania Remont i przebudowa II 
piętra budynku dyrekcji w ZOO Wrocław 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w pkt 1.1. j.w. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem następujących prac:  
• Rozbiórka ścian działowych   
• Uprzątnięcie miejsca prac, segregacja odpadów i wywóz materiałów rozbiórkowych na  
  wysypisko śmieci  
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, 
specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”.  
 

2. MATERIAŁY  
 
Nie dotyczy robot rozbiórkowych i przygotowawczych.  

 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn , sprzętu i urządzeń gwarantujących osiągnięcie wymaganej jakości robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
Materiał wynosić ręcznie z budynku i taczkami do kontenerów na gruz.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową 
oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość 
wykonywanych robót, która musi odpowiadać wymaganiom podanym w  projekcie 
,niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom Budowlanym. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych z 
warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie 
pogorszenia stanu obiektów istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
robót na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego 
projektu organizacji i harmonogramu robót.  
 

5. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacja powinna 
obejmować:  
• Zakres prac przewidzianych do rozbiórek;  
• Usunięcie materiału rozbiórkowego;  
• Utylizacja materiału rozbiórkowego;  
• Sprzątnięcie terenu prac. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostkami obmiaru jest:  
 – dla tynków – m2 

-  dla materiałów usuwanych i utylizowanych  - m3 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty związane z 
rozbiórka podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo- finansowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -  
zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811); 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 
2017 poz. 1332 z póź. zm. 
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ROBOTY MUROWE 

 
ST-02 

 
CPV - 45262520-2 
CPV - 45262522-6 

                                                          CPV - 45262620-3  
 
 
1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla zadania remont i przebudowa II piętra 
budynku dyrekcji ZOO Wrocław  
 
1.2.Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych na II 
piętrze budynku dyrekcji w ZOO Wrocław 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST „Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
 
Bloczki gazobetonowe , zaprawa murarska, cegła ceramiczna dziurawka, cegła zabytkowa. 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać 
aprobaty techniczne. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do 
picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym 
w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest zużycie 
wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, glony i muł oraz cukier. Niedozwolone jest równie zużycie wód 
mineralnych.  
 
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Drobny sprzęt 
murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna , szlifierki, tarcze do cięcia ceramiki. 
 
 
 4. TRANSPORT 
 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
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5. WYKONYWANIE ROBÓT  
 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary. Mury należy 
wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. Cegły lub 
inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub moczyć wodą. 
Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest 
moczenie cegły suchej. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest 
dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Izolację 
wodoszczelną pozioma w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej ni 1 cegła (ścianki działowe, 
sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0°C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp 
poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w 
okresie zimowym Wyd. ITB 1987r. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z 
innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą) . Przy 
wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny 
murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
6. ODBIORY ROBÓT  MUROWYCH  
 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dziennik budowy,  
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez  
  producentów,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory  
   te nie były odnotowywane w dzienniku robót,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez  
   budowę  (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),  
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oście nic). Odbiór murów z cegły i pustaków 
ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i lekkiego. Mury z cegły i pustaków 
ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych 
wykonania robót. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków 
ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom 
przedmiotowych norm. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków 
należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
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dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.. Materiały nie mające atestów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych 
robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi", to należy je uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z 
niniejszymi "Warunkami technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków technicznych" zagrażają 
bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji 
murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, 
rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
(inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8.PRZEPISY POWIĄZANE, NORMY  
 
• Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych  
• PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie  
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy Odbiorze.  
• PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.  
• PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z     
   autoklawizowanego betonu komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-75/B-12003 - Cegła pełna i bloki drą one wapienno - piaskowe.  
• PN-74/B-12002 - Cegła drą ona wypalana z gliny - dziurawka  
• PN-71/B-12008 -Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
• PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła kratówka.  
• PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
  powszechnego użytku.  
• PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.  
• PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15  
• PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  
• PN-86/B-30020 - Wapno  
• PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 - Beton komórkowy  
• BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.  
   Bloczki i płytki  
• PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne  
• PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap  
• PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe 
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 ROBOTY ODGRZYBIENIOWE 
ST-03 

 
CPV - 45400000-1  

 
 

1.WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót odgrzybieniowych na II piętrze budynku dyrekcji w ZOO Wrocław 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem następujących prac:  
• Wykonanie prac odgrzybieniowych murów oraz fragmentów posadzek po odkryciu 
okładzin,  
• Uprzątnięcie miejsca prac.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  
• środek grzybobójczy  
Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejsza ST należy 
uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
 
2.1. Wymagania podstawowe  
Wszystkie materiały do wykonywania osuszania i odgrzybiania murów powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie;  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
BORAMON jest środkiem grzybobójczym do murów, tynków i powłok malarskich, którego 
działanie wgłębne polega na niszczeniu komórek mikroorganizmów i rozpadu ich struktur. 
Sposób zastosowania jest różny w zależności od stopnia porażenia powierzchni 
poddawanej renowacji. W przypadku występującym w dokumentacji należy: przed 
smarowaniem preparatem w ilości ok. 0,3l/m2 dokładnie oczyścić powierzchnię . Smarować 
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2-krotnie (w szczególnych przypadkach 3-krotnie) w odstępach kilku godzin. Po zabiegu 
usunąć obumarłe szczątki grzybów a miejsce poddane zabiegom ponownie spryskać 
Boramonem w celu podwyższenia odporności powierzchni na infekcję organizmów.  
         Żywych grzybów pleśniowych nie należy usuwać przed zabiegiem odgrzybiana, gdyż 
może to być szkodliwe dla zdrowia. Zainfekowaną powierzchnię zmyć czystą wodą 
koniecznie bez dodatku detergentów (detergenty mogą osłabić lub wręcz uniemożliwić 
działanie preparatu). Materiał jest pakowany w plastikowych kanistrach w opakowaniach – 
1l, 5l, 5l-koncentrat. Okres przechowywania 24 miesiące. Produkt posiada Atest PZH B-
674/95, Aprobatę techniczną AT-15-2238/2005 i Certyfikat.  
 
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu i urządzeń gwarantujących osiągnięcie wymaganej jakości robót. W 
przypadku – o ile to konieczne - osuszania pomieszczeń można zastosować osuszacze 
kondensacyjne. Używanie sprzętu nie może negatywnie wpływać na zachowanie ciągłości 
pracy.  
 
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wszystkie 
przepisy i normy o ruchu drogowym 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową 
oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość 
wykonywanych robót, która musi odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia 
dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP 
i planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu istniejącego. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót.  
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac  
Przed przystąpieniem do wykonania odgrzybienia ścian i posadzki należy powierzchnię 
ścian przygotować tak aby była zwarta, sucha, wolna od zanieczyszczeń i odkurzona z 
pyłu. Odgrzybianie murów docelowo należy przeprowadzić preparatem grzybobójczym 
BORAMON – zgodnym z programem konserwatorskim, załączonym do dokumentacji 
projektowej. Preparat do zwalczania grzybów należy nanosić dwukrotnie. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy należy nanieść drugą ( w odstępie kilku godzin). Przy wykonywaniu tych 
prac należy stosować półmaski klasy FFP2 lub FFP3 w celu ochrony dróg oddechowych 
oraz fartuchy ochronne i rękawice jednorazowe. Prace odgrzybieniowe należy 
przeprowadzić tak aby umożliwić stałą wentylację pomieszczeń.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1.Zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na 
sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 
robót wykończeniowych należy do Wykonawcy.  
 
6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 
techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 
produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania 
materiałów.  
 
6.3. BHP i ochrona środowiska  
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 prac.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostkami obmiaru jest: m2 – dla powierzchni odgrzybianej tynków i posadzki  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -  
zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811); 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 
2017 poz. 1332 z póź. zm. 
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 

ST- 04 
 

CPV - 45320000-6 
 
1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót izolacji przeciwwilgociowych na II piętrze budynku dyrekcji ZOO Wrocław  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem następujących prac: Izolacji przeciwwilgociowej - powłoki hydroizolacyjnej ze 
szlamu wodoszczelnego fragmentu powierzchni ścian i posadzki - w strefie 
przypodłogowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”.   
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  
• Koncentrat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony w przypadku wilgoci   

podciąganej kapilarnie. Skuteczny także przy wysokim stopniu zawilgocenia i 
nagromadzeniu dużych ilości soli w murze.  

• Mineralna zaprawa wypełniająca i iniekcyjna w przypadku natrafienia na pustki i    
  rozwarstwienia w murze.  
• Mineralny, odporny na siarczany szlam uszczelniający  
• Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejsza ST należy  
  uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
 
2.2. Wymagania podstawowe  
Wszystkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych murów i posadzki powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; Stosowanie 
w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne; 
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i używane w 
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sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcją 
producenta.  
 
2.3. Wymagania szczegółowe  
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego źródła. 
Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości 
całej zamawianej partii materiałów. Opakowania muszą być szczelnie zamknięte i właściwie 
przechowywane. koncentrat krzemionkujący Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany 
w systemach uszczelniania i renowacji budowli. Stosowany m.in. do iniekcji przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic i renowacji cokołów.  
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:≤0,5kg/m2xh⁰⁵;  
Wzmocnienie: do 5N/mm2 (MPa) Czyszczenie narzędzi: czyścić na świeżo wodą;   
Rodzaj opakowania: kanister blaszany 1kg, 5kg,10kg i 30 kg;  
Trwałość podczas składowania:  
W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata Preparat AIDA KIESOL posiada atest 
higieniczny PZH.  
Mineralny, odporny na siarczany szlam uszczelniający:  
Dane techniczne:  
Ilość wody zarobowej 20 do 21 %  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 min; Temperatura stosowania: 
min.+5⁰C do +30⁰C ;  
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania; Wytrzymałość na 
ściskanie; 28 dni ok. 30 N/mm2;  
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2;  
Nasiąkliwość kapilarna:< 0,1kg/m2 xh;  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ:<200; Czyszczenie 
narzędzi: czyścić 
na świeżo wodą; 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25kg; 
Trwałość podczas składowania: na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach co najmniej 12 miesięcy; 
Zaprawa uszczelniająca posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę techniczną ITB AT-
15- 3110/2001. 
 
 
3. SPRZĘT  
 
Sprzęt używany do realizacji robót izolacyjnych musi być zgodny z instrukcja Producenta. 
Musi zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału i nie wpłynąć na zachowanie 
ciągłości pracy. 
 
 4. TRANSPORT  
 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową 
oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość 
wykonywanych robót, która musi odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia 
dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP 
i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia 
stanu obiektów istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na 
podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 
organizacji i harmonogramu robót. Powłoka hydroizolacyjna ze szlamu wodoszczelnego 
powierzchni ścian i posadzki Dla uzyskania trwałego efektu i szczelności należy 
zastosować po wykonaniu iniekcji grawitacyjnej hydroizolację preparatem - mineralnym, 
odpornym na siarczany szlamem uszczelniającym. Preparat jest w postaci proszku, który 
należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta tj. ok. 5l wody na 25 kg proszku. Ilość 
nakładanego szlamu na jedna warstwę podczas wykonywania uszczelnień 
powierzchniowych wynosi ok. 1,5 kg/m2, co odpowiada gr. Warstwy ok. 1 mm. Należy 
nakładać co najmniej dwie warstwy przy czym po 15 min. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na 
sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacja 
robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy 
również porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej 
ST. W przypadku negatywnych wyników badań koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę.  
 
6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 
techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 
produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania 
materiałów.  
 
6.3. BHP i ochrona środowiska  
W miejscach roboczych , jak również w miejscach składowania muszą być umieszczone 
napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinformowani o niebezpieczeństwie 
palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. Dlatego należy: -chronić przed 
dziećmi; - nie wdychać pyłu; -unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; -zanieczyszczone oczy 
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; -nosić rękawice 
ochronne.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania robót w 
formie elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych Jednostkami 
obmiaru jest: - m2 – dla powierzchni z wykonaną izolacją  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór po wykonaniu 
każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: Sprawdzenie ciągłości 
warstwy izolacyjnej; Sprawdzenie dokładności i poprawności obrobienia: naroży, miejsc 
przenikania przewodów i innych elementów przechodzących przez ściany i posadzkę oraz 
innych miejsc wrażliwych na przecieki Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń 
mechanicznych izolacji).  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płatności zgodnie z umową lub ryczałtem za wykonany element należy przyjmować 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -  
zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811); 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 
2017 poz. 1332 z póź. zm. 

 Instrukcje producenta ww. materiałów 
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TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 
 

ST-05 
 

                                                           CPV - 45410000-4  
 CPV - 45432000-4 1. 

 
 
 

1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót tynkarskich i okładzin ściennych na II piętrze budynku 
dyrekcji w ZOO Wrocław 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacji Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem następujących prac:  
1.3.1. Naprawa powierzchni i zamurowanie otworów Uzupełnienie ubytków tynku – 
w miejscach poza obszarami skucia;  
1.3.2. Wykonanie tynków renowacyjnych  
• Wstępna obrzutka z tynku podkładowego  
• Warstwa wierzchnia- tynk renowacyjny  
• Tynk cienkowarstwowy szpachlowy  
1.3.3. Wykończenie powierzchni otynkowanych Pęknięcia i szczeliny w tynku należy 
pogłębić, po zmoczeniu otoczenia wypełnić tynkiem wapiennotrasowym 
.Powierzchnię zatrzeć mineralnym tynkiem cienkowarstwowym. Tynki renowacyjne 
tak jak inne tynki zwykłe, ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-
10100 p.3.”Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”  
1.3.4. Okładziny ścian Płytki ceramiczne ścienne 30x60 cm, imitujące biały marmur 
Carrara, szkliwione, z połyskiem, rektyfikowane. Płytki ścienne na całej wysokości 
pomieszczenia.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta. 
Tynk – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię 
zewnętrzna lub wewnętrzna elementów budowli (głównie ściana i stropów), 
wykonywana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla zabezpieczenie budowli od 
szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników oraz dla 
zabezpieczenia elementów od działania ognia i wysokich temperatur.  
Tynk dwuwarstwowy - tynk składający się z dwóch warstw zaprawy budowlanej tj. z 
obrzutki tynkowej i z narzutu tynkowego;  
Obrzutka tynkowa - pierwsza wewnętrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, 
grubości od 3 do 5 mm, wykonana zwykle z zaprawy cementowej, mająca na celu 
zwiększenie przyczepności narzutu tynkowego do podłoża;  
Mineralny tynk cienkowarstwowy - dekoracyjna warstwa wykończeniowa dla 
wszystkich podłoży mineralnych - wyprodukowany na bazie białego cementu, 
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wypełniaczy mineralnych i kruszywa dolomitowego. Przeznaczony do ręcznego 
nakładania wewnątrz i na zewnątrz. Możne być nakładany na wszystkich równych i 
nośnych podłożach budowlanych oraz na warstwach zbrojonych w systemach 
ociepleń EOS z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej lub styropianu. wyrównująca 
powierzchnię elementu budowli;  
Narożnik ochronny - element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara 
wykonany z kątownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, 
zamocowany do tego naroża przed tynkowaniem.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne W czasie wykonywania prac Wykonawca 
zapewni odpowiednią temperaturę i prawidłową wentylację pomieszczeń. 

 
             
           2. MATERIAŁY  
 

2.1.Wymagania ogólne  
Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są dla 
wykonywanego systemowego tynku renowacyjnego tynk podkładowy tynk 
renowacyjny tynk cienkowarstwowy szpachlowy Szpachla na bazie wapna 
trasowego Tynk cienkowarstwowy do szpachlowania zabytkowych podłoży. 
Uziarnienie 0,0-0,6 mm do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Materiały 
nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST należy 
uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
 
2.2.Wymagania podstawowe i szczegółowe 
Wszystkie materiały do wykonywania tynków i prac określonych w niniejszej 
specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie; Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów 
działających na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne; Materiały powinny być 
pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.  
Wymagania szczegółowe  
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 
źródła. Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących 
gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiałów. Opakowania muszą być 
szczelnie zamknięte i właściwie przechowywane.  
 
2.2.1. Tynk podkładowy  
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do 
nakładania w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na 
zewnątrz. Dane techniczne:  
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3;  
Kolor: szary;  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: >1h;  
Temperatura stosowania: min.+5⁰C;  
Wytrzymałość na ściskanie; ok. 6 MPa; 
 Nasiąkliwość kapilarna:>1,0kg/m2;  
Głębokość kapilarna wody:>5mm;  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ:50%obj.;  
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Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A1; 
Czyszczenie narzędzi: czyścić na świeżo wodą;  
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20kg;  
Trwałość podczas składowania: na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i 
chronionym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy;  
 
2.2.2. Tynk renowacyjny  
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i 
wierzchni. Kolor szary.  
Dane techniczne: Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3; Kolor: szary;  
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l/opakowanie 20kg  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok1h;  

Temperatura stosowania: min.+5⁰C;  
Wytrzymałość na ściskanie; > 2,5MPa;  
Nasiąkliwość kapilarna:>0,3kg/m2; 
Głębokość kapilarna wody: <5mm; 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ:<12;  
Przewodność cieplna; ok. 0,25W/mK 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A1; 
Czyszczenie narzędzi: czyścić na świeżo wodą; 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20kg; 
Trwałość podczas składowania: na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i 
chronionym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy; 
 
2.2.3. Tynk cienkowarstwowy szpachlowy  
 Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona- 
nadająca się do filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych. 
 Dane techniczne:  
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3; Kolor: stara biel;  
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością;  
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne 
wypełniacze i domieszki;  
Uziarnienie: do 0,5 mm Wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 MPa;  
Nasiąkliwość kapilarna:>0,3kg/m2xh⁰⁵;  
Przepuszczalność pary wodnej: (warstwa gr. 2 mm) sd≤o,5m  
Czyszczenie narzędzi: czyścić na świeżo wodą;  
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25kg;  
Trwałość podczas składowania: na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i 
chronionym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 12 miesięcy;  

 
2.2.4. Szpachla na bazie wapna trasowego  
Tynk cienkowarstwowy do szpachlowania zabytkowych podłoży. Uziarnienie 0,0-0,6 
mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  
Właściwości : 
-na bazie oryginalnego wapna trasowego  
− łatwy w użyciu  
− wysoka przyczepność do podłoża  
− niski skurcz  
− wysoka paroprzepuszczalność  
− kolor biały  
− nadaje się do filcowania  
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Zastosowanie:  
− do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  
− do uzyskiwania gładkich oraz filcowanych powierzchni ścian i sufitów  
-  do szpachlowania ścian i sklepień w obiektach zabytkowych  
− do szpachlowania tynków renowacyjnych  
− do szpachlowania starych, spękanych tynków  
Dane techniczne :  
-Klasa zaprawy: CR CS II wg PN EN 998-1  
-Deklaracja zgodności: 08100543  
-Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 N/mm² 
-Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  
-Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym 0,5) -uziarnienie: 0-0,5 
mm  
-Czas użycia: ok. 1 godziny  
-Temperatura użycia: + 5 °C do + 30 °C  
-Zużycie: ok. 4,0 kg/m2 na 3mm grubości wyprawy  
-Zużycie wody: ok. 6,5 l na 30 kg suchej zaprawy  
-Wydajność ok. 24 l na 30 kg suchej zaprawy  
-Magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji  
-Forma dostawy: 30 kg  
-Kolor: biały  
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej 
powietrza.  
Wykonywanie prac: 
 Tynk cienkowarstwowy TKFP zmieszać z czystą wodą za pomocą mieszadła 
wolnoobrotowego. Mieszać do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji - 
plastycznej masy wolnej od grudek. Zawartość opakowania 30 kg należy zmieszać z 
ok. 6,5 l czystej wody. Zaprawę szpachlową nanosić ręcznie warstwą o grubości 2- 
3 mm. Świeżo naniesioną wyprawę pozostawić na ok. 5-10 min. Następnie zwilżyć i 
ostatecznie zacierać lub filcować. Świeżą zaprawę należy chronić przed nagłym 
wysychaniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, 
porywisty wiatr, przeciąg, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie.  
Prac nie należy prowadzić przy temperaturach powietrza oraz podłoża poniżej + 5 
C° oraz powyżej + 30 C°.  
Wydajność:  
Z opakowania 30kg TKFP uzyskuje się ok. 24 l zaprawy szpachlowej. 2.2.4. KFP 
Wapienna zaprawa szpachlowa Drobnoziarnisty tynk wapienny na bazie wapna CL 
90. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  
Właściwości:  
-na bazie wapna CL 90  
-mineralna -bardzo łatwa w użyciu  
-uziarnienie 0-0,5 mm  
Zastosowanie:  
-do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
-do wykonywania gładkich lub filcowanych wypraw tynkarskich ścian, sufitów oraz 
sklepień  
-do renowacji obiektów zabytkowych 
- do wykonywania gładkich podłoży pod mineralne powłoki malarskie  
Wykonywanie prac:  
Szpachlę drobnoziarnistą KFP zmieszać z wodą w proporcji 30 kg tynku i ok. 6,5 l 
wody. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do momentu uzyskania 
jednorodnej masy wolnej od grudek. Czas dojrzewania masy ok. 5-10 minut. 
Zaprawę nanosić ręcznie warstwą o grubości ok. 2 mm. Następnie lekko zwilżyć i 
zacierać paca z tworzywa sztucznego lub filcową. Świeżą zaprawę chronić przed 
gwałtownym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak 
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mróz, przeciągi, porywisty wiatr, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
intensywne opady deszczu. W razie konieczności zakryć folią. Prac nie należy 
prowadzić w temperaturze dla podłoża i otoczenia niższej niż +5 °C oraz wyższej 
niż + 30 °C . Oprócz świeżej wody nie należy dodawać żadnych innych dodatków. 
Postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej.  
Wydajność: z 30 kg KFP uzyskuje się ok. 24 l szpachli. 1 tona = ok. 800 l zaprawy  
ok. 4 kg/m²/3 mm grubości  
Dane techniczne:  
Klasa zaprawy CR CS I wg PN EN 998-1 deklaracja zgodności 08010531  
Uziarnienie: 0-0,5 mm  
Czas zużycia: ok. 1 godz  
Temp. użycia: + 5 ° C do + 30 ° C  
Zużycie wody: ok. 6,5 l wody na 30 kg wydajność: ok. 24 l na 30 kg suchej zaprawy   
 magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji  
Opakowanie: 30 kg kolor: biały  
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej 
powietrza 

 
2.2.5. Glazura  
Przygotowanie podłoża.  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe 
nierówności podło a zaleca się korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże 
może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności 
podło a, należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do 
oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
 
 Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne. Klej nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym 
wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.  
 
Sposób użycia  
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą 
zębatą, możliwie w jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na 
zbyt dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez 
około 10-ciu minut (w zależności od podło a). Aby sprawdzić, czy możliwe jest 
jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu 
palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, 
wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą 
warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i 
docisnąć ją do podłoża. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut 
po jej przyklejeniu. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem!  
 
Spoinowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i 
szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie 
powierzchnię płytek oczyścić. Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na 
niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w 
wilgotną spoinę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu należy przez 
kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia 
za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą 
fugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 
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tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego 
do płytek nie-glazurowanych. 
 
3.SPRZĘT  
 
Sprzęt używany do realizacji robót tynkarskich musi być zgodny z instrukcja 
producenta.  
Musi zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału i nie wpłynąć na zachowanie 
ciągłości pracy. 
 
 
 4.TRANSPORT  
 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały są konfekcjonowane i 
dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub workach papierowych. 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedna osobę. Można je 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały zawierające cement należy 
chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić 
przed mrozem. Materiały składować w zadaszonych magazynach lub 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy sprawdzać termin ważności 
produktu.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. Wykonawca odpowiedzialny 
jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać wymaganiom podanym 
w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 
Budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób 
bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz 
dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie 
planem BIOZ),  
a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania.  
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac  
Szczegółowe wymagania : 
 
a) wlać najpierw ok. 7 l. wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg i 
intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce 
przez ok. 3 min. Aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Czas 
przydatności do stosowania po wymieszaniu ok. 1 godzina. Po przygotowaniu 
podłoża nakłada się zaprawę ręcznie w warstwach gr. Od 1 do 4 cm, przy czym 
najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas 
aby zaprawa lekko związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. Po 
wykonaniu warstwy podkładowej-wyrównawczej należy odczekać 1 dzień na każdy 
cm grubości warstwy wyrównawczej. Zużycie na każde 10 mm grubości -9,5kg/m2  
 
b) tynk renowacyjny -wyrównanie podłoża Jako tynk nawierzchniowy nanieść 
Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) lub Remmers Sanierputz –stara 
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biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o grubości co najmniej 20 mm. Wlać 
najpierw ok. 6 l. wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20kg remmers 
Sanierputz Spezial WTA lub ( Remmers Sanierputz-stara biel-WTA) i intensywnie 
wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła śrubowego przez ok. 3 min, aż do 
uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Czas przydatności do stosowania po 
wymieszaniu ok. 1 godzina. Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę 
ręcznie. Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną 
łatą ząbkowaną, a w druga stronę łata aluminiową, pozostawiając szorstką 
powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ja ostrożnie wykończyć pacą 
pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się ostatecznie 
powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, 
drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię 
tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk 
drobnoziarnisty Feinputz. 
Przy stosowaniu do wyznaczania lica powierzchni tynku listew metalowych lub 
drewnianych, nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać 
ich w tynku. Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą 
tynkarską.  
 
c) tynk cienkowarstwowy szpachlowy Tynk cienkowarstwowy można nakładać 
najwcześniej po 3 dniach od położenia tynku renowacyjnego. Mieszankę należy 
przygotować następująco: -Wlać najpierw ok. 6 l. wody do czystego pojemnika na 
zaprawę, wsypać 25kg Remmers Feinputz. Intensywnie wymieszać za pomocą 
mieszarki/mieszadła śrubowego przez ok. 3 min, aż do uzyskania właściwej, 
jednorodnej konsystencji. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu ok. 2 
godzin- zależnie od temperatury. Podłoże musi być wystarczająco mocne i czyste. 
Przed nakładaniem materiału Remmers Feinputz na stwardniały tynk renowacyjny 
należy zwilżyć jego powierzchnię wodą z dodatkiem środków powierzchniowo 
czynnych, W momencie nakładania podłoże powinno być matowo wilgotne. Po 
przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty 
ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza. Grubość pojedynczej warstwy tynku może 
wynosić 2-5 mm. Po 30-60 minutach Remmers Feinputz można filcować. Nakładać 
świeże na świeże – unikając pozostawienia śladów łączenia Zużycie 1,5kg/m2 na 
każdy 1 mm grubości. Najwcześniej po 25 dniach można przystąpić do malowania 
powierzchni farbami dyfuzyjnymi. 

 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.Zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega 
na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych 
z realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontroli podlegają 
wszystkie etapy prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy należy również 
porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. 
W przypadku negatywnych wyników badań koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę.  
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w 
sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. powinny one umożliwić ocenę pod 
kątem następujących wymagań:  
− zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej;  
− jakość zastosowanych wyrobów;  
− prawidłowość przygotowania podłoża;  
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− przyczepność tynków do podłoża;  
− grubości warstwy tynki zgodnie z wymaganiami;  
− wygląd zewnętrznej powierzchni tynku;  
-  prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku;  
− przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między 
poszczególnymi  
    warstwami;  
− wykończenie tynku w narożach, stykach ścian i posadzki.  
 
6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Aprobaty techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów.  
 
6.3. BHP i ochrona środowiska  
Stosowane materiały należące do systemu tynków renowacyjnych zawierają 
cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno.  
Należy:  
− chronić przed dziećmi;  
− nie wdychać pyłu;  
− unikać zanieczyszczenia skóry i oczu;  
− zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady  
   lekarza;  
− nosić odpowiednie rękawice ochronne. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót w formie elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 
Jednostkami obmiaru jest: 
 - m2 – dla powierzchni pokrytej tynkiem renowacyjnym.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:  
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznej powierzchni tynku;  
• Sprawdzenie dokładności i poprawności obrobienia: naroży, miejsc styków ścian i  
   posadzki;  
• Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych tynków- takich jak 
zacieki,  
  odstawanie, odparzenia, pęcherze, spękanie tynków).  
• Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
właściwych robót tynkarskich.  
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płatności zgodnie z umowa lub  ryczałtem za wykonany element należy przyjmować 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i przepisy obowiązujące  w tym 
.- PN-B-10106:1997 tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych; 
-  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-  PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze -  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -   
   zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny   
   pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811); 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2017  
    poz. 1332 z póź. zm. 
-  Instrukcje producenta ww. materiałów 
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ROBOTY MALARSKIE 
 

ST-06 
 

CPV – 45442100-8 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót malarskich na II piętrze budynku dyrekcji w ZOO Wrocław 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem następujących prac: 
Gruntowanie powierzchni ścian  środkiem gruntującym 
Malowanie farbami dyspersyjnymi wapiennymi bądź silikonowymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami  i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta. 
Farba dyspersyjna - zwane też emulsyjnymi służą do wymalowań elewacji i wnętrz. 
Zawierają one jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw sztucznych. 
Farba silikonowa - pigmentowana farba na bazie emulsji siloksanowej, posiada 
wysoką 
przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania 
Ogólne”. 
W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewni odpowiednią temperaturę i 
prawidłowa wentylację pomieszczeń. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  
• Materiały dla wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów 
• Naturalna farba mineralna  
• Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach    
   wzmacniających i hydrofobizujących. 
Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST 
należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
 
2.2. Wymagania podstawowe 
Wszystkie materiały do wykonywania prac malarskich określonych w niniejszej 
specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie; 
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Stosowanie w układzie renowacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie 
jest 
niedopuszczalne. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta. 
Wymagania szczegółowe 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 
źródła. Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących 
gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiałów. 

           Opakowania muszą być szczelnie zamknięte i właściwie przechowywane. 
           2.2.1. Farba 
             Naturalna farba mineralna nie zawierająca krzemianów, stąd nie uszczelnia i nie   
           utwardza  powierzchni. Odwracalna; odpowiada wymaganiom „Karty weneckiej”. Nie   
           zawiera dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku tytanu. Nieszkodliwa dla    
            alergików. Nie zawiera rozcieńczalników  i środków zmiękczających. Bez  
            konserwantów; naturalnie antyseptyczna. 

Zastosowanie: 
Ze względu na swój skład i wynikające z tego właściwości techniczne farba 
Remmers Historic Kalkfarbe nadaje się szczególnie do stosowania wewnątrz 
budynków na tynkach glinianych, wapiennych, wapienno-cementowych i innych 
tynkach mineralnych oraz na kamieniu naturalnym, betonie i innych nasiąkliwych, 
mineralnych podłożach.  
Farba Remmers Historic Kalkfarbe, ze względu na swoje cechy charakterystyczne  
i naturalne, czysto mineralne składniki, nadaje się przede wszystkim do prac w 
konserwacji zabytków oraz w „budownictwie ekologicznym”. Zestaw dopasowanych 
do siebie produktów systemu farb wapiennych Remmers Historic Kalkfarbe, oparty 
na wapnie dyspergowanym, otwiera szerokie spektrum najrozmaitszych, 
kreatywnych zastosowań i możliwości dekoracyjnego wykańczania powierzchni. 
Dane techniczne produktu w momencie dostawy  
− Spoiwo: wapno dyspergowane -Gęstość: 1,54 g/cm3  
− Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem, pędzlem i natryskiwania  
- Rozcieńczalnik: woda  
−Odczyn pH: >11 
Dane techniczne powłoki  
− Kolor: biały,  
− Samodzielne barwienie przede wszystkim farbami w pełnych kolorach Remmers 
Historic Kalk- Volltonfarbe. Przy stosowaniu odpornych na wapno suchych 
pigmentów należy sprawdzić 
przydatność pigmentu! Dla uniknięcia różnic w odcieniu należy wymieszać od razu 
całą 
wymaganą ilość farby w danym odcieniu.  
− Stopień połysku: matowy  
- Zdolność krycia: dobra  
− Przepuszczalność pary wodnej: sd < 0,01 m; (DIN 52615) 
Skład  
− Spoiwo: wapno dyspergowane (wodorotlenek wapnia w wodzie)  
-  Kruszywo / wypełniacz węglan wapnia pochodzenia naturalnego  
-  Dodatki poprawiające właściwości poniżej 0,5% między  innymi celuloza  
− Remmers Historic Kalkfarbe nie zawiera żadnych dodatków syntetycznych spoiw  
   ani dwutlenku tytanu. 
Właściwości: 
Podstawowymi składnikami farby wapiennej są wapno dyspergowane jako spoiwo 
oraz wypełniacze węglanowe. Jako naturalna farba mineralna nie zawiera 
krzemianów i nie wytwarza krzemionki podczas wiązania z podłożem. Dlatego farba 
nie działa na powierzchnię podłoża uszczelniająco ani utwardzająco i przez to jest 
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całkowicie odwracalna. Farba wykazuje aktywność kapilarną, tzn. jest 
przepuszczalna nie tylko dla pary wodnej ale także dla wody w stanie ciekłym. 
Dzięki wysokiej zasadowości spoiwa „wapno dyspergowane” farba posiada 
naturalną ochronę przed grzybami i pleśnią. Nie zawiera dodatków w postaci 
biocydów lub fungicydów. Jest łatwą w nakładaniu, dobrze wypełniającą i kryjącą 
farbą. Służy do wykonania estetycznych, gładkich powierzchni. 
 
Wykonywanie: 
Podłoże musi być suche, czyste, nośne, pozbawione luźnych cząstek, pyłu, środków 
do szalunków, pozostałości oleistych i tłustych. Słabo przylegające powłoki oraz 
stare, zniszczone farby dyspersyjne należy starannie usunąć. Nasyconą spoiwem i 
stwardniałą warstwę wierzchnią tynku przeznaczonego  do pokrycia powłoką należy 
najpierw usunąć. Stare powłoki klejowe i wapienne należy całkowicie zmyć. Mocno 
chłonące podłoża, przed naniesieniem powłoki, należy zwilżyć. Chłonność podłoża 
należy sprawdzić na wystarczająco dużej powierzchni próbnej. 
Dla uniknięcia śladów łączenia, większe połączone ze sobą powierzchnie należy 
pokrywać w jednym ciągu, bez przerw. 
Szpachlowanie 
Nierówne, nośne powierzchnie i ubytki należy wyrównać szpachlówką 
Wyrównanie faktury 
Jeżeli wymagane jest ujednolicenie faktury podłoża, należy nanieść szlam 
wapienny. Uwaga: 
Przed zastosowaniem farbę należy dokładnie wymieszać! 
Struktura powłoki 
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża nanosi się farbę w dwóch cyklach. W 
zależności od celu stosowania można rozcieńczyć farbę dodając maks. 10% wody. 
Technologia nakładania 
Farbę nakłada się pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Przed nakładaniem 
metodą natrysku bezpowietrznego (airless) należy farbę dokładnie wymieszać i 
przecedzić przez sito. Nie nakładać przy temperaturach poniżej +8°C (temperatura 
podłoża i powietrza). 
Uwagi: 
Produkty systemu farb wapiennych (farba, szlam, szpachlówka, szpachlówka 
drobnoziarnista, farby barwiące) można ze sobą dowolnie zestawiać. Dzięki temu 
możliwe jest osiągnięcie dowolnego odcienia koloru i faktury powierzchni. 
Dodawanie obcych, nie należących do systemu domieszek (np. olej, kazeina) jest 
niedopuszczalne. 
Dla uniknięcia śladów łączenia należy pokrywać mokre na mokre w jednym ciągu. 
Zastosowane czysto mineralne składniki farby podlegają naturalnym wahaniom. 
Dlatego na 
połączonych ze sobą powierzchniach należy stosować wyłącznie materiał 
z jednej partii produkcyjnej! Dlatego ostatecznie uzyskiwany odcień należy 
wcześniej sprawdzić na odpowiedniej, wystarczająco dużej powierzchni próbnej. 
Różnice w odcieniu wynikające z wymienionych powodów nie stanowią wady 
produktu. 
Zużycie: 
ok. 200 – 250 g/m2 na jeden cykl na gładkim podłożu. Na powierzchniach szorstkich 
odpowiednio więcej. Dokładne zużycie należy określić na powierzchni próbnej. 
 
2.2.2.Wodorozcieńczalny preparat  
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach 
wzmacniających i  hydrofobizujących. Preparat służy do wzmacniającego i 
hydrofobizującego gruntowania piaszczących podłoży mineralnych, nadaje się do 
gruntowania tynków wewnętrznych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych 
Dane techniczne: 
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Gęstość: ok. 1,0g/cm3; 
Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny 
Wygląd: mlecznobiały płyn 
Rodzaj opakowania: pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l 
Posiada atest higieniczny PZH 
Zużycie: 
Gładkie, chłonące podłoża ok. 0,1 l/m2, bardzo piaszczące lub porowate, szorstkie 
i/lub chłonące podłoża ok. 0,2 l/m2. 
 
UWAGA: 
Alternatywnie można użyć farb innych producentów po uprzednim otrzymaniu zgody 
inspektora nadzoru. 
Sprzęt używany do realizacji robót malarskich musi być zgodny z instrukcją 
Producenta.  oraz musi zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału i nie 
wpłynąć na zachowanie ciągłości pracy. 
 
 
3.SPRZĘT 
 
Sprzęt używany do realizacji robót tynkarskich musi być zgodny z instrukcją 
Producenta. Musi zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału i nie wpłynąć 
na zachowanie ciągłości pracy. 
 
 
4.TRANSPORT 
 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały są konfekcjonowane i 
dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Materiały składować w 
zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 
Pojemniki należy chronić przed temperaturami powyżej +30°C. Napoczęte pojemniki 
muszą być jak najszybciej wykorzystane 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi 
odpowiadać 
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym 
Polskim Normom Budowlanym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób 
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), 
a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego 
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i 
harmonogramu robót. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od luźnych cząstek, pyłu, środków 
antyadhezyjnych do szalunków, pozostałości oleistych i tłustych. Słabo przylegające 
warstwy farby i innych powłok należy starannie usunąć. 
Podczas gruntowania podłoża należy zwrócić uwagę na to, aby po gruntowaniu na 
powierzchni nie powstawała błyszcząca błona. Powierzchnie zagruntowane muszą 
wysychać przez co najmniej 24 godziny przy normalnej temperaturze zanim można 
przystąpić do nakładania powłoki malarskiej. 
Podczas nakładania powłok malarskich przestrzegać technologii robót. Farbę 
nanosić na podłoże za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk. Duże 
graniczące ze sobą powierzchnie należy pokrywać w jednym ciągu, mokre na mokre 
– w jednym cyklu roboczym- w celu uniknięcia śladów łączenia. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega 
na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. 
Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z normą PN-C-81914:2002. 
Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  
• zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej;  
• jakość zastosowanych wyrobów;  
• prawidłowość przygotowania podłoża;  
• wygląd zewnętrznej powierzchni;  
• sprawdzenie przyczepności farby do podłoża; sprawdzenie czystości wykonanych 
prac; 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Aprobaty techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót w formie 
elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 
Jednostkami obmiaru jest:  
- m2 – dla powierzchni pokrytej farbą. 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór po wykonaniu prac malarskich powinien obejmować: 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznej powierzchni ścian i sufitów; 
Sprawdzenie jednorodności faktury i koloru w porównaniu z wzorcem; 

            Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych - takich jak zacieki,  
            odstawanie, odparzenia, pęcherze, spękania). 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatności  zgodnie z umowa lub ryczałtem za wykonany element należy przyjmować 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -   
   zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  
   higieny  pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811); 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.  
   2017 poz. 1332 z póź. zm.  
-  PN-C-81914:2002- Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
-  Instrukcje producenta ww. materiałów 
 
 
 
 
 
. 
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ROBOTY W ZAKRESIE RENOWACJI ŚCIAN, POSADZEK , DRZWI I OKIEN 
 

ST-07 
 

CPV – 45262690-4 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót w zakresie konserwacji ścian, malatury na klatce 
schodowej, okien, drzwi i werandy  na II piętrze budynku dyrekcji ZOO Wrocław  
zgodnie z zakresem opracowania projektowego . 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem następujących prac:  
• klatka schodowa z balustradą  schodową wewnętrzną i pochwytami  
• malatura na ścianie klatki schodowej 
• drewniane podłogi i schody wewnętrzne 
• stolarka drzwiowa i okienna 
• ściany wewnętrzne pomieszczeń 
• weranda 

             
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania 
Ogólne”. 
W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewni odpowiednią temperaturę i 
prawidłowa wentylację pomieszczeń. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wykończenie pomieszczeń wykonywać zgodnie opisem projektu wykonawczego  
oraz zgodnie z badaniami i programem prac konserwatorskich.   
Wystąpi konieczności wykonania dokumentacji warsztatowej stolarki okiennej wraz 
z uzgodnieniem jej z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a także przewiduje się 
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konieczność wykonania modeli okien w celu uzgodnienia rozwiązań z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków 
 
2.2.Wymagania podstawowe 
Wszystkie materiały do wykonywania prac malarskich określonych w niniejszej 
specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie; 
Stosowanie w układzie renowacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie 
jest 
niedopuszczalne; 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta. 
 
2.3.Wymagania szczegółowe 
 
Wymagania zgodne z opisem w projekcie wykonawczym i zaleceniami Miejskiego 
Konserwatora Zabytków.  
 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do realizacji robót tynkarskich musi być zgodny z instrukcją 
Producenta. Musi zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału i nie wpłynąć 
na zachowanie ciągłości pracy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały są konfekcjonowane i 
dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Materiały składować w 
zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 
Pojemniki należy chronić przed temperaturami powyżej +30°C. Napoczęte pojemniki 
muszą być jak najszybciej wykorzystane 
Używać produkty z ważnym terminem   
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi 
odpowiadać 
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym 
Polskim Normom Budowlanym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób 
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), 
a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego 
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i 
harmonogramu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega 
na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. 
Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z normą PN-C-81914:2002.  
 
Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  
− zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej;  
− jakość zastosowanych wyrobów;  
− prawidłowość przygotowania podłoża;  
− wygląd zewnętrznej powierzchni;  
− sprawdzenie przyczepności farby do podłoża; sprawdzenie czystości wykonanych 
prac; 
 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Aprobaty techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót w formie elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 
Jednostkami obmiaru jest:  
- m2 – dla powierzchni pokrytej farbą. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór po wykonaniu prac malarskich powinien obejmować:  
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznej powierzchni ;  
• Sprawdzenie jednorodności faktury i koloru w porównaniu z wzorcem;  
• Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych - takich jak zacieki, 
odstawanie, 
  odparzenia, pęcherze, spękania). 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatności zgodna z umową lub  ryczałtem za wykonany element należy przyjmować 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -   
   zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  
   higieny  pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811); 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
   ( Dz.U. 2017 poz. 1332 z póź. zm.)  
-  Instrukcje producenta ww. materiałów 
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ROBOTY POSADZKOWE 
 

ST-8 
 

CPV - 454432100-5 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót w zakresie okładzin posadzkowych na II piętrze budynku 
dyrekcji w ZOO Wrocław 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem następujących prac:  
• Wymiana części posadzek 
• Renowacja posadzek 
• Nowe posadzki  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania 
Ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST 
należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
 
2.2. Wymagania podstawowe 
Wszystkie materiały do wykonywania prac malarskich określonych w niniejszej 
specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie; 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta. 
Wymagania szczegółowe 
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Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 
źródła. Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących 
gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiałów. 
                    Płytki gresowe antypoślizgowe podłogowe do wnętrz, imitujące kamień   
naturalny Lazio w kolorze jasny beż, format 30x30 cm, szkliwione, z połyskiem, 
rektyfikowane, klasa ścieralności 4, klasa antypoślizgowości R10, nasiąkliwość 
wodna 0,1%, wytrzymałość na zginanie min. 40MPa, odporność na pęknięcia 
włoskowate. 
Należy pamiętać o zaizolowaniu posadzki folią w płynie. Narożniki zabezpieczyć 
taśmą narożną. Izolacje wyprowadzić na 30 cm na ściany. Izolacje przeciwwodne 
oraz taśmy uszczelniające należy zastosować z jednego systemu uszczelniającego 
stosowanego w łazienkach. Wykonać cokół 10cm na ścianie z płytek ceramicznych. 
       Podłogi drewniane do renowacji i uzupełnienia zgodnie z opisem w 
dokumentacji  i wytycznymi producenta używanych  materiałów. 
Zależy sprawdzić stan podłóg  czy źródło zawilgocenia  zostało usunięte, jeśli nie to 
należy zlikwidować źródło zawilgocenia , wysuszyć podłogę i zapewnić odpowiednią 
wentylacje  podpodłogową, drewno oczyścić szczotką wysuszyć i nasączyć 
środkiem grzybobójczy. Jeśli by występowały zagrzybienia desek to drewna nie da 
się uratować  trzeba więc  je w całości usunąć. Po oczyszczeniu desek 
podłogowych należy ocenić ich stan techniczny ( czy deski przylegają do podłoża, 
nie odstają i nie wypadają )  jeśli stan jest dobry  to należy zeszlifować stary lakier, 
zaimpregnować  i ponownie pomalować lakierem, pokryć woskiem lub zaolejować. 
Lakier do podłóg drewnianych 
Lakier przeznaczony jest do lakierowania drewnianych  podłóg, schodów, boazerii, 
desek, mozaiki oraz mebli. Wyrób  winien  być polecany jest do malowania 
powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności 
publicznej. 
Etap 1 
Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie drewniane przeznaczone do lakierowania powinny być suche i czyste 
bez pozostałości 
np. past woskowych i środków nabłyszczających. 
Etap 2 
Przed użyciem lakier należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w 
zamkniętym opakowaniu. 
W razie potrzeby dopuszcza się dodatek rozpuszczalnika w ilości max 2% obj. Po 
12 godzinach od nałożenia jednej warstwy lakieru można nakładać następną bez 
matowienia powierzchni. Jeżeli czas jest dłuższy niż 24 godziny, powierzchnia 
wymaga silnego zmatowienia. 
Warunki aplikacji 
Temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosić od 
+15°C do +25°C. 
Wilgotność lakierowanego drewna powinna być nie większa niż 9%, względna 
wilgotność powietrza 40% do 65%. 
Lakier do intensywnie eksploatowanych powierzchni drewnianych jest jednym z 
najbardziej wytrzymałych lakierów podłogowych na rynku. Dzięki wodnej formule 
jest praktycznie bezzapachowy, co umożliwia aplikację i jednoczesne użytkowanie 
sąsiadujących pomieszczeń. 
Szybkoschnąca formuła pozwala na pomalowanie podłogi w ciągu jednego dnia. Nie 
zawiera rakotwórczych aktywnych grup izocjanianowych (NCO) - jest bezpieczny 
podczas stosowania i użytkowania. 
Nowoczesna technologia bazująca na wysokogatunkowej emulsji kopolimeru 
uretanowo – akrylowego nadająca pomalowanej powłoce doskonałą strukturę oraz 
wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
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Końcowe utwardzanie 
Polakierowana powierzchnia może być eksploatowana po upływie 3 dni, przy czym 
pełną nwytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 7 dniach. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt używany do realizacji robót posadzkarskich musi być zgodny z instrukcją 
Producenta. Musi zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału i nie wpłynąć 
na zachowanie ciągłości pracy. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  
– cykliniarka mechaniczna 
– cykliniarka, lub cyklina ręczna  
– papiery ścierne o różnej gradacji 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych 
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi 
odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz 
właściwym Polskim Normom Budowlanym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób 
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), 
a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego 
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i 
harmonogramu robót. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 
Przed przystąpieniem do renowacji podłóg  należy dokonać drobnych napraw . 
Sposób ich wykonania zgodny z programem konserwatorskim. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega 
na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. 
Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  
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− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji    
    powykonawczej;  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;  
− prawidłowości przygotowania podłoża;  
− badania jakości sprzętu (jakości papieru);  
− kontroli prawidłowości wykonania robót;  
− oceny estetyki wykonanych robót;  
− stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu  
− sprawdzenie czystości wykonanych prac; 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Aprobaty techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót w formie 
elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 
Jednostkami obmiaru jest:  m2 – dla powierzchni parkietu 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatności zgodnie z umowa  lub  ryczałtem za wykonany element należy 
przyjmować zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -   
   zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  
   higieny  pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811); 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
   ( Dz.U. 2017 poz. 1332 z póź. zm.)  
-  Instrukcje producenta ww. materiałów 
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ST-12 WYMIANA  STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 

ST-09 
 

CPV - 45421131-1 
CPV - 45421132-8 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących 
wykonania  montażu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej na II piętrze budynku 
dyrekcji w ZOO Wrocław 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji” 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-Wymianą skrzydeł okiennych okien  skrzynkowych. 
-Wymiana okien jednoramowych drewnianych imitujących stolarkę zabytkową 
- Wymiana  drzwi na strych na drzwi p.poż 
- Osadzenie nowych  drzwi drewnianych imitujących stolarkę zabytkową 
- Regulacja  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta, 
który powinien posiadać na jej produkcje Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej z siedzibą w Warszawie lub Deklarację Zgodności. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 • Ościeżnica drewniana okienna i drzwiowa ;  
• Skrzydła drewniane okienne skrzynkowe  i drzwiowe 

            • Okucia, zamki, klamka;  
• Kotwy, pianka montażowa 
Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST 
należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
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2.2. Wymagania podstawowe 
Wszystkie materiały do wykonywania prac montażu stolarki okiennej określonych w 
niniejszej specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta. 
Wymagania szczegółowe 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 
źródła. Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących 
gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiałów. Wymagania dla drewna do 
produkcji okien – zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej – zestawienie 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt używany do realizacji robót posadzkarskich musi być zgodny z instrukcją 
Producenta. Musi zapewnić równomierne rozprowadzenie materiału i nie wpłynąć 
na zachowanie ciągłości pracy. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych 
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. Wykonawca odpowiedzialny 
jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać wymaganiom podanym 
w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 
Budowlanym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób 
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), 
a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego 
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i 
harmonogramu robót. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 
Mocowanie stolarki stalowej w ścianie: 
Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm 
z wypełnieniem pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od 
naroży ościeżnicy. 
Podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega 
na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. 
Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z instrukcją producenta 
zastosowanych materiałów oraz Normą: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana 
Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 
 • zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 
• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 
 • prawidłowość przygotowania podłoża;  
• prawidłowości wymiarów stolarki;  
• wypionowania i wypoziomowania;  
• wykończenia powierzchni malarskiej;  
• kompletności;  
• sprawdzenie czystości wykonanych prac; 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Aprobaty techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót w formie elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 
Jednostkami obmiaru jest: sztuka 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność zgodna z umową lub ryczałtem za wykonany element należy przyjmować 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r -   
   zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  
   higieny  pracy (Dz.U.2002, nr 91 poz. 811); 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
   ( Dz.U. 2017 poz. 1332 z póź. zm.)  
-  Instrukcje producenta ww. materiałów 

            -  Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana 
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MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH 
 

ST 10 
 

CPV– 45421146-9 
 

 
 
 1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  montażem sufitów podwieszanych, które zostaną wykonane w 
ramach zadania pod nazwą: Remont i przebudowa II pietra budynku dyrekcji w ZOO 
Wrocław 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z  montażem sufitów podwieszanych , 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z 
dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową , opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 

 Płyty sufitowe typu Armstrong 120 x 60 cm A1-s1,d0 

 Profile systemowe 
 
 
3.SPRZĘT 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się   
  możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: 
REMONT I PRZEBUDOWA  II PIETRA BUDYNKU DYREKCJI W ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. 

 

52 
 

Pakowanie i magazynowanie płyt. 
Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach. 
Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym  
a, zarazem płaskim podkładzie. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami). 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 
Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem 
ostrożności, aby nie uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni 
pomieszczeń. 
Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny 
przed montażem. 
 
5.OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót: 
Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w 
pomieszczeniu. 
Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po 
montażu sufitu. 
Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić 
do osiadania pyłu na płytach sufitowych. 
W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze 
nie przekraczającej norm dopuszczalnych 
Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone. 
Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą 
dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu 
nie może  być przekroczony zgodnie z danymi producenta. 
 
5.3. Sufit podwieszany i jego  ruszt  stalowy  
Sufit został opisany w dokumentacji projektowej  
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych oraz profili przyściennych. 
Ruszt wykonać indywidualnie  do każdego pomieszczenia.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
6.2. Warunki badania płyt i innych materiałów 
6Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki  
Dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na długości 3,6m  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady  obmiaru robót podano w ST 00. 
Jednostką obmiaru jest : m2 powierzchni wykonanych sufitów 
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 
Wymagania przy odbiorze: 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości 
pomiędzy zamocowaniami profili przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie 
położone na konstrukcji tak, aby można je było unieść. Płyty docinane przy ścianach 
powinny mieć uformowaną ręcznie krawędź frezowaną. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST -00 
Podstawą rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilość metrów kwadratowych 
powierzchni sufitu podwieszonego według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

 przygotowanie podłoża, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 wykonanie rusztu sufitu podwieszonego 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 
            i dopasowaniem, 
 
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1 Normy budowlane: 
 
PN-93/B-02862           Odporność ogniowa 
PN-EN 13964             Sufity podwieszane -Wymagania i metody badawcze 
Aprobaty techniczne producenta 
 
 
 
 


