
     
Spółka z o.o. 

 

 

 

                            

                      43-300 Bielsko – Biała, ul. Ikara 5/12     /fax 33 8191050-52 
                          NIP 547-10-64-723                   e:mail -  inwus@poczta.onet.pl 
 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH - AKTUALIZACJA 

 

 
Temat: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku 

Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej  
  
 
 
 
Adres obiektu budowlanego:  ul. 1 Maja 8  
 43-300 Bielsko - Biała  
 działka nr 1415, obręb: Żywieckie Przedmieście  
 
 
 
 
Nazwa i adres  
zamawiającego: Regionalny Ośrodek Kultury     
 ul. 1 Maja 8     
 43-300 Bielsko - Biała  

 
 
 
 

 
 
Kod CPV:    45443000-4 (Roboty elewacyjne)  

      
 
 
 
 

 
Autor: mgr inż. Tadeusz Dudziak        
 
 
 
 
 
 
Bielsko-Biała, grudzień 2021 r.   
  
 
 



 2 

 
 

Zakres opracowania: 
 

 
I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 
 
001  Prace przygotowawcze i rozbiórkowe   Kod CPV 45100000-8  
 
002  Roboty tynkarskie      Kod CPV 45410000-4 
 
003  Remont elewacji      Kod CPV 45443000-4 
        
004  Wymiana stolarki      Kod CPV 45421130-4 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji:  Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku ROK w Bielsku - Białej  

 

Lokalizacja:  ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko - Biała    

 

Rodzaj inwestycji: roboty budowlano - remontowe 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.2.1. Zamawiający: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej    

ul. 1 Maja 8    

43-300 Bielsko - Biała   

 

1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej    

ul. 1 Maja 8  

43-300 Bielsko - Biała  
  

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedsięwzięcie obejmuje remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.  

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót. 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

• Dokumentacja projektowa opracowana przez pracownię Projektową proFORMA w 2020 r.  

• Badania stratygraficzne na obecność polichromii oraz program prac konserwatorskich  

i remontowych, zwany w skrócie PPK - autor Maria Osielczak.    

• Przedmiar robót. 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 

• ogólna specyfikacja techniczna 

• szczegółowe specyfikacje techniczne 

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

- roboty tynkarskie  

- remont elewacji 

- wymiana stolarki  

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej .   

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
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 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

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

c) obiekt małej architektury; 

1.5.2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

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

i dach. 

1.5.3.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.4.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.5.remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.7.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.8.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.9.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  

i innych dokumentów. 
 

1.5.11.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.12.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

1.5.13.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości  

i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych  

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 
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1.5.14.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.15.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 

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

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

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.16.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.17.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

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

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.5.18.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany 

w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.19.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem 

do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.20.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) 

od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem  

i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 

budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
   
1.5.21.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 

1.5.22.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.23.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalania robót. 
 

1.5.24.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
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1.5.25.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

PPK - program prac konserwatorskich  

ST  - ogólna specyfikacja techniczna 

SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU - zarządzający realizacją umowy 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót.  

2.2. Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

 

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt.  

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4, 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie 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. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy  
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

w instalacjach naziemnych. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
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zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jeśli jest wymagana jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1. dokumenty budowy zawierają też: 
a) Pozwolenie na budowę.  
b) Dokumenty wchodzące w skład umowy. 

c) Protokóły przekazania placu budowy wykonawcy. 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne. 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 
f) Protokoły odbioru robót. 
g) Opinie ekspertów i konsultantów. 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień  
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 

4.1. Kontrola materiałów  

 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów.     

 
 
 



 9 

4.2.  Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

4.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany  
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.5.  Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w umowie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskanie zgody, w razie potrzeby, na korzystanie z dróg 
dojazdowych do budowy , na których obowiązują ograniczenia w ruchu. 
 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach  
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji 
projektowej i SST i jednocześnie: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98). 

 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• obowiązującymi normami, lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 99/98). 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 

8.   OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym  
w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru.  

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych w umowie.   
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

W zależności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach  

rozliczeniowych), 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór części robót, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór pogwarancyjny. 

 

9.1. Odbiory przejściowe 
 

Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie okresach 

rozliczeniowych. 

 

9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie umożliwiającym 

ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor 

nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później niż w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia wpisem. 
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9.3. Odbiory części robót 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części robót 

będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 

 

9.4. Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie 

stwierdzona przez kierownika budowy powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór 

końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i prób, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z umową i SST. 

 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- protokoły odbioru poszczególnych robót, 

- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów, 

- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót o przywróceniu 

terenu do stanu pierwotnego, 

- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy  „Prawo budowlane”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 
zmianami. 

2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz.881). 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. nr 109/2000 póz. 1157). 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. nr 30/1989 póz. 163) wraz 
z późniejszymi zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 

Kod CPV 45100000-8 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu elewacji  
i wymiany stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
• przygotowania terenu budowy, sporządzenie inwentaryzacji ornitologicznej  
• wykonanie rusztowań, 
• wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych w zakresie ujętym w przedmiarze robót  
• wykucie z muru różnych elementów (ościeżnic, podokienników, itp.), skucie betonów na 

posadzkach  
• wykonanie i zamontowanie systemu ogrzewania rynien wg przygotowanego i uzgodnionego  

z Inwestorem projektem 
• rozebranie i ponowne ułożenie chodnika w miejscu wykonywanego przyłącza kanalizacji 

deszczowej - opis w przedmiarze robót  
• wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej (roboty ziemne, montażowe, podsypki i osypki) - opis 

w przedmiarze robót  
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 
i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
  
Do wykonania robót można stosować dowolny sprzęt, zaakceptowany przez ZRU. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.04.2001 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 

 

5.2. Przygotowanie terenu budowy 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

- dokonać niezbędnych uzgodnień i uzyskać potrzebne pozwolenia na prowadzenie prac (zajęcie 

chodnika),  

- wygrodzić strefy niebezpieczne, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczyć 
przejścia, przejazdy, 

- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności  

i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 

przewody lub inne urządzenia, 

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub zabezpieczyć po 

porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad 

nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,  
- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 

zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

- założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 

straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również  
w czasie wykonywania robót), 

- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 

robotach, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn  

i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 

pomocniczego poza budynkami, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe  

 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych  

w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU).   

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU. 

 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót, 
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- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych  

- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju 

sprzętu pomocniczego, 

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu 

modernizowanego, 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej 

strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy 

zagrożenia, 

- ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 

umożliwiających wykonanie robót, 

- uprzątnięcie placu budowy, 

- wywóz materiałów z rozbiórki  i ich utylizacja. 

 

5.4. Rusztowania  

 

 Zaleca się stosować rusztowania systemowe, metalowe ramowe lub rurowe. Montaż przeprowadzić 
zgodnie z instrukcją producenta rusztowań. Szczególną uwagę zwrócić na kotwienie, podparcie, 

stabilność całej konstrukcji. Rusztowanie metalowe należy uziemić. Rusztowanie należy osiatkować 
Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu należy dokonać odbioru rusztowań przez kierownika 

budowy (robót).  

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 

6.2.  Sprawdzenie jakości robót  
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy  

i rozbiórki.   

 

6.3. Sprawdzenie rusztowań 
 

- sprawdzenie podparcia, kotwienia, prawidłowości wykonania stężeń, zgodności montażu  

z instrukcją, 
- sprawdzenie skuteczności uziemienia rusztowań metalowych. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady prowadzenia robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
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8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 

27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.  
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002 Roboty tynkarskie  
 

Kod CPV 45410000-4 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków przewidzianych do wykonania w ramach remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej  
w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków cementowo - wapiennych, tynków renowacyjnych oraz malowanie tynków.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych, 

zewnętrznych, tynków uzupełniających i tynków renowacyjnych oraz malowaniem tynków.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizację umowy (ZRU). 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne do tynków zwykłych  

 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki. 

• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.3. Tkaniny zbrojące   

 

Siatka z włókna szklanego impregnowanego na działanie alkaidów powinna odpowiadać normie  

BN-81/6859-03. Należy stosować siatkę o wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm o wysokiej 

odporności na rozciąganie (1700N/50 mm).  

 

2.4. Zaprawy do tynków renowacyjnych  

 

Do zawilgoconych zawierających związki soli murów zastosować systemowe, trójwarstwowe tynki 

renowacyjne WTA, składające się z:  

• obrzutki - zaprawy tynkarskiej zawierającej cement odporny na sole, kruszywo 0-4 mm oraz 

specjalne dodatki ulepszające, wytrzymałość na ściskanie większą niż 6,0 MPa, 

• tynku wyrównawczego - zaprawy na bazie wapna hydraulicznego i cementu odpornego na sole  

i lekkich dodatków mineralnych o uziarnieniu średnim, parametry tynku wyrównawczego: 

- wytrzymałość na ściskanie od 1,5 do 5MPa  

- kapilarna absorpcja wody: W24 > 1,0 kg/m
2
 

- głębokość przenikania wody: h > 5 mm  

- porowatość: > 45%  

- współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej µ < 18 

• hydrofobowego tynku renowacyjnego - zaprawy na bazie wapna hydraulicznego i cementu 

odpornego na sole i dodatków mineralnych, parametry tynku renowacyjnego: 

- wytrzymałość na ściskanie: < 4 MPa  

- kapilarna absorpcja wody: W24 > 0,3 kg/m
2
 

- głębokość przenikania wody: h > 2 < 5 mm  

- porowatość: > 40%  

- współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej µ < 12 

 

2.5. Malowanie tynków  

 
Malowanie farbą elewacyjną krzemianową mineralną charakteryzującą się dużą 
paroprzepuszczalnością. Podkład gruntujący krzemianowy zgodnie z zastosowaną farbą. Tynki 

wewnętrzne malowane farbą emulsyjną.  
 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

 
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- betoniarki wolnospadowej 

- pompy do zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), 
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano  
- montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

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

 

5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora 
nadzoru). 
 

• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd i elementów stalowych  

- wypełnienie oczek siatek zaprawą  
- wykonanie tynków 

- reperacje tynków po bruzdach i hakach 

- czyszczenie miejsca pracy 

- likwidacja stanowiska roboczego 

• Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

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

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

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

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

mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
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• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100 p.3.3.1. 

• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

• Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

w  sposób standardowy. 

• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych  

- w proporcji 1:1:2. 

 

5.4. Wykonanie tynków renowacyjnych  

 

W miejscach zawilgoconych po skuciu starych tynków i osuszaniu ścian, wykonać tynk renowacyjny, 

który składa się z:  

• obrzutki wstępnej - obejmującej 50% powierzchni, grubość warstwy ~ 0,5 cm, 

• tynku wyrównawczego, magazynującego sale, grubość min. 1 cm, max. 2 cm w jednym cyklu. 

Tynk wyrównawczy nie należy zacierać na gładko, zastosować ostrą powierzchnię dla łatwiejszej 

przyczepności kolejnych warstw. Zaprawa wyrównawcza służy również do wypełnienia spoin,  

• tynku renowacyjnego, hydrofobowej i mrozoodpornej warstwy magazynującej również związki 

soli. Tynk renowacyjny zakładać na grubość min. 1 cm, max. 2 cm w jednym cyklu, najlepiej  

w dwóch warstwach. Minimalna grubość łączna to 1,5 cm, jeśli nakładany jest tynk 

wyrównawczy,  

• czas sezonowania tynku wyrównawczego i renowacyjnego to 1 mm grubości na 1 dzień. Tynki 

renowacyjne należy wykonywać przy dodatnich temperaturach (temp. Dodatnie przez cały okres 

sezonowania - do 14 dni), chronić przed nasłonecznieniem i silnym wiatrem. Wilgotność 
powietrza nie powinna przekraczać 65%. 

 

5.5. Malowanie tynków  

 
Przygotowane ściany pomalować dwukrotnie farbą elewacyjną krzemianową, a w przypadku ścian 
wewnętrznych farbą emulsyjną. Postępować zgodnie z kartą techniczną zastosowanej farby.  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 

• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
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• Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  

i akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży,                                       

- przyczepności tynków do podłoża, -  grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

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

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

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

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

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 

materiałowe. 

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  

 

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

i wytrzymałościowych. 

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

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

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

BN-81/6853-03 Tkaniny szklane.  

 

 
9.2. Inne dokumenty 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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003 Remont elewacji  

 

Kod CPV 45443000-4 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z remontem elewacji w ramach remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej w budynku 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Uwaga!  
Niezbędnym załącznikiem do niniejszej ST jest program prac konserwatorskich i remontowych (PPK) 
autorstwa p. Marii Osielczak.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania remontu elewacji: 
- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania fasady frontowej, 
- pomiary i inwentaryzację elementów oraz detali wystroju architektonicznego, 
- wykonanie wzorników do rekonstrukcji elementów ciągnionych, 
- usunięcie 100% tynku z powierzchni elewacji, 
- oczyszczenie ceglanych murów z podebraniem spoin na głębokość około 1 cm, 
- skucie z cokołu warstwy zaprawy cementowej, 
- usunięcie wtórnych nawarstwień z elementów kamiennych,  uzupełnienie ubytków,  impregnacja 

i hydrofobizacja powierzchni kamiennych, 
- oczyszczenie elementów sztukatorskich z warstw obrzutu cementowego i uzupełnienie ubytków, 
- wykonanie tynków zasadniczych i renowacyjnych, 
- rekonstrukcja elementów ciągnionych, 
- wykonanie na tynkach mineralnej szlichty, 
- wykonanie na tynkach powłoki malarskiej z uprzedni gruntowaniem, 
- wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach okapach itp., 
- remont drewnianych drzwi wejściowych, 
- obłożenie schodów wejściowych płytami granitowymi, 
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac, 
- wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na stylizowane, 
- dostawa i montaż stelaży na tablice informacyjne.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, programem prac konserwatorskich i remontowych (PPK), specyfikacją techniczną  
i poleceniami ZRU. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian  
w zastosowanych rozwiązaniach projektowych. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia 
projektanta i ZRU w celu podjęcia decyzji technicznych.   
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2. MATERIAŁY  
  
Zastosować materiały o właściwościach podanych w dokumentacji projektowej oraz PPK (np. Weber, 
STO, Caparol, Bayosan). Wszystkie materiały powinny pochodzić od jednego producenta chemii 
budowlanej.  
 
2.1.  Tynki 
 
2.1.1. Do zawilgoconych i zawierających związki soli murów   zastosować systemowe,  

 
• trójwarstwowe tynki renowacyjne WTA, składające się z: 
• obrzutki - zaprawy tynkarskiej zawierającej cement odporny na sole, kruszywo 0-4 mm oraz 

specjalne dodatki ulepszające, wytrzymałość na ściskanie większą niż 6,0 Mpa, 
• tynku wyrównawczego - zaprawy na bazie wapna hydraulicznego i cementu odpornego na sole  

i lekkich dodatków mineralnych o uziarnieniu średnim, parametry tynku wyrównawczego 
- wytrzymałość na ściskanie od 1,5 do 5 MPa 
- kapilarna absorpcja wody: W24 > 1,0 kg/m

2
 

- głębokość przenikania wody: h > 5 mm 
- porowatość: > 45% 
- współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej µ < 18 

• hydrofobowego tynku renowacyjnego - zaprawy na bazie wapna hydraulicznego i cementu 
odpornego na sole i dodatków mineralnych, parametry tynku renowacyjnego: 

- wytrzymałość na ściskanie < 4 MPa 
- kapilarna absorpcja wody W24 > 0,3 kg/m2 
- głębokość przenikania wody h > 2 < 5 mm 
- porowatość > 40% 
- współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej µ < 12 

 
2.1.2. Do pozostałych tynków 
 
Zaprawa cementowa wapienna do tynków zwykłych zgodnie z PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”.  
 
2.1.3. Rekonstrukcja profili ciągnionych , obramowań okien, parapetów itp. - wg PPK.  
 
2.1.4. Uzupełnienie ubytków i impregnacja elementów kamiennych - portal - wg PPK.  
 
2.1.5. Mineralna  zaprawa  szpachlowa - do  szpachlowania  wszystkich tynków przed malowaniem na  
          bazie cementu portlandzkiego, wapna gaszonego i czysto mineralnego kruszywa.  
 
2.2. Malowanie tynków zewnętrznych 
 
• środek gruntujący 
• farba krzemianowa  
 

 2.3. Renowacja drewnianych drzwi wejściowych   malowanie elementów metalowych i drewnianych   
 
Farba olejna   do metalu i drewna o zwiększonej odporności na czynniki atmosferyczne. 

  
2.4. Obróbki blacharskie 
 
Blacha tytanowo - cynkowa grub. 0,55 mm.  
 
2.5.Obłożenie schodów wejściowych  
 
- stopnice z płyt granitowych gr. min. 3cm z powierzchnią antypoślizgową (groszkowaną lub  

z naciętymi rowkami) , winny odpowiadać wymaganiom BN-89/6747-25 
- podstopnice z płyt granitowych gładkich gr. min 2 cm,(zgodnie z BN-89/6747-25) 
- zaprawa cementowa na bazie cementu bez dodatków 
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3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez ZRU.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 

 

5.1.Wykonanie tynków 

  

Kolejność działań powinna być następująca: 

- przygotowanie rysunków warsztatowych, 

- przygotowanie wzorników poszczególnych elementów detalu sztukatorskiego, 

- usunąć wszystkie warstwy wtórne i skuć 100% tynku, 

- w trakcie usuwania wtórnych nawarstwień należy ocenić stan zachowania detalu sztukatorskiego, 

- elementy spiaszczone, odspojone należy usunąć w całości, 

- oczyścić powierzchnię muru mechanicznie szczotkami lub strumieniem sprężonego powietrza 

- usunąć osłabione spoiny pomiędzy cegłami na głębokość 2 cm, 
 

W miejscach zawilgoconych  wykonać tynki,  stosując trójwarstwowy system tynków renowacyjnych 

WTA, który składa się z: 

 Obrzutki wstępnej - obejmującej 50% powierzchni, grubość warstwy ∼ 0,5 cm. 

 Tynku wyrównawczego, magazynującego sale, grubość min. 1 cm, ma. 2 cm w jednym cyklu. 

Tynk wyrównawczy nie należy  zacierać na gładko, zastosować ostrą powierzchnię dla łatwiejszej 

przyczepności kolejnych warstw. Zaprawa wyrównawcza służy również do wypełnienia spoin. 

 Tynku renowacyjnego, hydrofobowej i mrozoodpornej warstwy magazynującej również związki 

soli. Tynk renowacyjny zakładać na grubość min. 1 cm, maź. 2 cm w jednym cyklu, najlepiej  

w dwóch warstwach. Minimalna grubość łączna to 1,5 cm, jeśli nakładany jest na tynk 

wyrównawczy.  

 Czas sezonowania tynku wyrównawczego i renowacyjnego to 1 mm grubości na 1 dzień. Tynki 

renowacyjne należy wykonywać przy dodatnich temperaturach (temp. dodatnie przez cały okres 

sezonowania – do 14 dni), chronić przed nasłonecznieniem i silnym wiatrem. Wilgotność 
powietrza nie powinna przekraczać 65%. 

 Pozostałe   tynki   można wykonać zwykłą zaprawą cementowo - wapienna zgodnie  

z PN-70/B10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe”.  

Na tynkach renowacyjnych i pozostałych wykonać mineralną gładź szpachlową.  
 

Detal sztukatorski ciągniony z wzornika: 

- przygotowanie wzorników z blachy 

- rekonstrukcja detalu z lekkiej mineralnej zaprawy bezpośrednio na murze 

- wykonanie wierzchniej warstwy (szlichty) z zaprawy mineralnej drobnoziarnistej  

 

Detal sztukatorski odlewany: 

-    ręczne czyszczenie przy pomocy szpachelek, dłutek, itp., z wtórnych warstw 

-    uzupełnienie ubytków - cyzelowanie powierzchni zaprawą mineralną  
 

 



 26 

 

5.2.Elementy kamienne  

 

Elementy kamienne należy oczyścić poprzez piaskowanie Wszelkie ubytki uzupełnić  zaprawą  
renowacyjną. 
Kamienne elementy po oczyszczeniu  zaimpregnować preparatem wzmacniającym i wykonać 
hydrofobizację.  
 

5.2. Malowanie tynków  

 

 Elewację pomalować fasadowyni farbami krzemianowymi.  

  

5.3. Renowacja drewnianych drzwi wejściowych 

 

- usunięcie farby preparatem do zdejmowania powłok olejnych, 

- wyługowanie pozostałości pokostu przy użyciu delikatnych narzędzi, 

- uzupełnienie ubytków drewna poprzez wklejenie drewnianych fleków, 

- uzupełnienie drobnych ubytków poprzez szpachlowanie powierzchni kitem do drewna 

dwuskładnikowym, 

- szlifowanie powierzchni, 

- malowanie wg ustalonej kolorystyki farbami do drewna dwukrotnie. 

 

5.4. Elementy metalowe  

 

Metalowe elementy   należy oczyścić ze starych powłok, odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą 
olejną do metalu.  

  

5.5. Obróbki blacharskie 

 

Pod obróbki blacharskie na gzymsach i okapach wykonać spadki z zaprawy cementowej. Obróbki 

wykonać z blachy tytanowo - cynkowej.  

Wymianę rynien i rur spustowych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.  

 

5.6. Okładziny schodów zewnętrznych 

 

Wykonanie obejmuje; 

- skucie istniejących okładzin lastrykowych, 

- rozbiórka i wykonanie nowych stopni betonowych,  

- obłożenie stopni, podstopnic, podestu płytami granitowymi, 

- wykonanie cokolików granitowych. 

 

Po skuciu istniejących okładzin lastrykowych powierzchnię schodów należy dokładnie wyczyścić  
i odpylić i zagruntować. Uzupełnić ubytki i nierówności zaprawą cementową. Okładziny z płyt 

granitowych układać na zaprawie cementowej 1:3 ÷ 1:5 lub na gotowych, systemowych zaprawach, 

przeznaczonych do okładzin granitowych do stosowania  na zewnątrz (mrozoodporne), posiadające 

stosowne atesty dopuszczające do stosowania. Okładziny można wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż + 5
0
C. W przypadku stosowania zaprawy cementowej, grubość warstwy zaprawy między 

podłożem i podstopnicą powinna wynosić 10-20 mm, a między podłożem i stopnicą nie powinna być 
mniejsza niż 20 mm. Przy stosowaniu gotowych, systemowych zapraw  postępować zgodnie  

z instrukcją producenta. Stopnie winny mieć spadek 1% w kierunku przedniej krawędzi. Spoiny 

winny wynosić 3 ÷5 mm. Do spoinowania rzadką zaprawą o proporcji 1:1 ÷ 1:2 z drobno przesianym 

piaskiem można przystąpić  po kilku dniach od ułożenia płyt. Płyty winny być ściśle połączone  

z podłożem na całej powierzchni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na: 

- kontroli jakości materiałów 

- kontroli jakości wykonywania robót 

 

6.1. Materiały 

 

Wszystkie użyte materiały do wykonania robót muszą być nowe, odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać certyfikaty i świadectwa jakości 

producenta i uzyskać aprobatę ZRU.  

 

6.2. Roboty tynkarskie 

 

Przy robotach tynkarskich należy dokonywać odbioru: 

 przygotowania podłoża - podłoże powinno odpowiadać wymogom pkt. 24.1.4. WTWO tom I oraz  

     instrukcjom producenta tynków renowacyjnych, 

 wykonania poszczególnych warstw,  

 

 ostatecznego tynków (równość, wygląd, przyczepność, pionowość krawędzi), 

 prawidłowości odwzorowania detali wystroju architektonicznego, 

 

6.3. Roboty malarskie 

 

6.3.1. Odbiór podłoża 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 

- sprawdzenie wsiąkliwości  

- sprawdzenie wyschnięcia 

- sprawdzenie skuteczności fluatowania 

 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonywać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mała wsiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Świeże tynki niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane. 

Sprawdzenie skuteczności fluatowania powierzchni należy wykonać przez zwilżenie jej  

1% roztworem alkoholowym  fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem 

niewłaściwego zafluatowania podłoża.  

 

6.3.2. Odbiór powłok malarskich  

 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania  
w następujących terminach: 
- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz 

lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5

0
C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
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Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu,  
o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku 
powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli 
na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez zarysowanie 
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu 
próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 
Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności powłoki do 
tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez próbę odrywania ostrym 
narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku 
w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny 
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
Jeżeli badania powyższe dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 
wykonane. 
 
6.4 Odbiór okładzin kamiennych  
 
Sprawdzenie wykonania i odbiór okładzin kamiennych należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
PN-72/B-06190. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa. 
 

Odbiór robót powinien odbyć się przy udziale nadzoru konserwatorskiego. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY  
 
PN-EN-998-1    Zaprawy tynkarskie.  
 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B-10109   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
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BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okładzina stopni   
 Schodowych. Stopnice i podstopnice. 
 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
 Wykonywania i nadania przy odbiorze. 
 
Konstrukcja WTA - 2 - 2 - 91.  
 
Karty techniczne produktów i instrukcje producenta wyrobów chemii budowlanej.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, 1990. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 30 

004 Wymiana stolarki   
 

Kod CPV 45421130-4 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą stolarki w ramach remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej w budynku 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wymianą okien i obejmują: 
- demontaż starej stolarki  
- montaż nowej stolarki okiennej PCV i drewnianej  
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  
- tynki ościeży wewnętrznych 
- malowanie ościeży wewnętrznych 
- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i określeniami zawartymi w ST pkt. 1.5. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją, 
specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach, 
rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni. 
Należy zastosować następujące materiały: 
• okna PCV oraz drewniane zespolone o współczynniku przenikania ciepła Umax. = 0,9 W/m

2
K, 

szkło bezpieczne klasy P2,  okucia obwiedniowe rozwieralne, z mikrowentylacją, kolor szkła - 
bezbarwny, zastosowany system stolarki PCV winien posiadać aprobatę techniczną. W każdym 
oknie zastosować szczeliny infiltracyjne 

• parapety wewnętrzne z płyty laminowanej MDF, parapety zewnętrzne z blachy tytanowo  
- cynkowej  

• uszczelniająca i montażowa pianka poliuretanowa  
• komplet kotew stalowych 
• zaprawa tynkarska 
• gips szpachlowy  
• taśma malarska  
• farba emulsyjna od wewnątrz  
• skrzydła okienne drewniane, dekoracyjne, przełuczone, na wzór istniejących 
 
 
 
 
 



 31 

3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu, pozwalającego wykonać zakres prac.  
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu można 
użyć dowolnych środków.  
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie obejmuje: 
• demontaż starej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi  
• montaż nowych okien  
• montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  
• obrobienie ościeży wewnętrznych i ich pomalowanie 
• wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 
  
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji, ponadto: 
• nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 
śniegu oraz silnych wiatrów, 

• składanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający 
przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów  
i elementów 

• opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione 
• podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, roboty należy wstrzymać 
• stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 
 
5.1. Demontaż starych okien  
 
Roboty rozbiórkowe demontażu stolarki prowadzić ręcznie. Znajdujące się w pobliżu robót 
rozbiórkowych urządzenia, sprzęty, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zakurzeniem.  
Przed przystąpieniem do demontażu okien   należy ustalić,   czy wskutek osiadania lub uszkodzenia 
nadproża, ościeżnice nie spełniają funkcji podpory. Demontaż rozpocząć od wyjęcia skrzydeł  
z framug. Następnie należy usunąć framugi, z ościeży skuć uszkodzone fragmenty tynku. Puste 
otwory zabezpieczyć. Zdemontowane elementy należy posegregować, usunąć na bok i wywieść do 
utylizacji.  
 
5.2. Montaż stolarki  
 
Przed wykonaniem okien pobrać wymiary z natury. Wymiary okien dopasować do istniejących 
otworów. 
Okna   montować na kotwach stalowych.  
Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory (progu). Umieścić stolarkę w otworze, 
ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna   zaznaczyć na framudze 
punkty osadzenia kotew mocujących. Rozstaw kotew montażowych zgodnie z pkt. 28.3.1.2. WTW  
i ORB-M tom I, cześć 4, Arkady. Wykuć dłutem otwór w ścianie, przekręcić zaczepy mocujące na 
ościeżnice. Kierować ich końce do wewnątrz muru, zakotwić w murze.   Ustawić ostatecznie stolarkę, 
kontrolujące osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu.  
Cementować zaczepy zaprawą murarską lub cementem szybkowiążącym.  
Szczelinę między framugą, a ościeżą wypełnić pianką montażową (zabezpieczyć okno taśmą 
malarską). Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki.  
Styki parapetów z ościeżnicami uszczelnić silikonem.  
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5.3. Roboty uzupełniające  
 
Wewnętrzne i zewnętrzne  powierzchnie ościeżnic wyrównać zaprawą cementowo - wapienną.  
Uzupełnić ubytki warstwą zaprawy, która powinna mieć grubość wystarczającą aby zakryć szczelinę 
montażową ościeżnicy. Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe. Tynki uzupełniające ościeży 
wykonać kat. III z zaprawy wapienno - cementowej zgodnie z PN-70/B-10100. 
Ościeża wyszpachlować gipsem szpachlowym i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną do wnętrz.   
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
kontraktowej  
i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację ZRU. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową  
i poleceniami ZRU. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stolarkę okienną zewnętrzną można uznać za prawidłowo wbudowana, jeżeli: 
• podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, działania wiatru  

i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna, 
• luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz 

ze zmianami temperatury oraz uniemożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem 
ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń i temperatur lub nierównomiernego osiadania, 

• usytuowanie okna w ścianie zapewnia możliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie ościeża od 
strony wewnętrznej, nie niższą od temperatury punktu rosy, 

• wypełnienie luzu między oknem, a ościeżą zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, 
izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niższym niż wymagana dla okien), a izolacyjny 
materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną, 

• woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico zewnętrzne, 
• niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwieraniu  

i zamykaniu, 
• zamocowanie i uszczelnione jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostki obmiaru  wg przedmiaru robót. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega wykonanie 
montażu stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności oraz atesty dla okien i materiałów ppoż.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 
PN/B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. 

Określenia. 
 
PN-EN 12400:2004 91.060.50  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania  

i klasyfikacja.  
 
PN-B-05000:1996 91.060.50 739  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
PN-EN 45014:2000 03.120.20  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 

dostawcę. 
 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz  

z tarczami. Wymagania i metody badań. 
 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych, Arkady, Warszawa,  
1990 r. 
 

 

 


